
URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 35 – 5. VII. 1996 Stran 2505U R A D N I  L I S T
R E P U B L I K E  S L O V E N I J E

Številka 35 Razglasni del z dne 5. julija 1996 Leto VI

Sodni register

LJUBLJANA

Rg-39990

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17750 z dne 19. 2. 1996, pri subjektu
vpisa ZORKO, podjetje za storitve, pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana-Polje, pod
vložno št. 1/17071/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, spremembo in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5716004
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelja: Zorko Brane in Zorko

Špela, oba Ljubljana-Polje, Cesta 30. avgu-
sta 1, vstopila 13. 3. 1992, vložila po
755.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996:
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-

čil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz lesa; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2851 Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezra-
čevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3612 Proizvodnja pohiš-
tva za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 2613 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d. n.; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4531 Električne inštalacije;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina
z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5040 Trgovina,

vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52473 Dejavnost pa-
pirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga po-
pravila, d. n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7450 Dejavnost agen-
cij za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 7470 Čiščenje stavb; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9252 Dejav-
nost muzejev, varstvo kulturne dediščine;
92522 Varstvo kulturne dediščine; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d. n.

MARIBOR

Srg 95/01157 Rg-36362

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01157 z dne 25. 3. 1996, pod
št. vložka 1/09811/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5921503
Firma:  SHETEX–BERISHA  &  JEF-

KAJ, trgovsko, storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: SHETEX–BERISHA

& JEFKAJ, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: Družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Maribor, Iztokova ulica 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Berisha Shemsedin, Ma-

ribor, Zrkovska cesta 105/d in Jefkaj Lulje-
te, Maribor, Titova cesta 55, oba vstopila
9. 10. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Berisha Shemsedin, Maribor, Zrkov-
ska cesta 105/d in družbenik Jefkaj Luljete,
Maribor, Titova cesta 55, oba imenovana
9. 10. 1995, zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 3. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2506 Št. 35 – 5. VII. 1996

vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proi-
zvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223
Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pe-
civom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in
drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno
z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovi-
na na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

NOVO MESTO

Rg-36415

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00056 z dne 13. 3. 1995,
pod št. vložka 1/03739/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št. 5889936
Firma:  TALIJAN  IN  DRUŽBENIKI,

ZLATE  ROKE,  za  nego  in  sprostitev,
d.n.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo mesto, Šegova 76
Osnovni kapital: 400.000 SIT
Ustanovitelji: Bajraktarevič-Mikulec Ja-

smina, Novo mesto, Šegova 76, Talijan Sr-
boljub, Smederevska Palanka, Šulejićeva 8,
Timotič Natalija, Novi Beograd, Gandijeva
35a in Kovačevič Ljiljana, Beograd, Bran-
kova 28, vsi vstopili 1. 3. 1995, vložili po
100.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: druž-
benica Bajraktarevič-Mikulec Jasmina, ime-
novana 1. 3. 1995, Novo mesto, Šegova 76,
zastopa brez omejitev; družbenik Talijan Sr-
boljub, imenovan 1. 3. 1995, Smederevska
Palanka, Šulejićeva 8, zastopa brez omeji-
tev; družbenica Timotič Natalija, imenova-
na 1. 3. 1995, Novi Beograd, Gandijeva 35a,
zastopa brez omejitev in družbenica Kova-
čevič Ljiljana, imenovana 1. 3. 1995, Beo-
grad, Brankova 28, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 13. 3. 1995: 158 Pro-
izvodnja drugih živil; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nim pijač; 173 Plemenitenje tekstilij; 174
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 175 Proizvodnja drugih tekstilij; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja dru-
gih tekstilij, d.n.; 177 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih izdelkov; 1772 Proizvodnja
pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Pro-
izvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvodnja
drugih oblačil in dodatkov; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 191
Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvod-
nja usnjene galanterije, sedlarskih in jerme-
narskih izdelkov; 2010 Žaganje in skoblja-
nje lesa ter impregniranje lesa; 205 Pro-
izvodnja drugih lesenih izdelkov, proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdaja-
nje časopisov; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 2222 Drugo tiskarstvo; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2442 Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 261
Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih kera-
mičnih izdelkov; 3310 Proizvodnja medi-
cinske in kirurške opreme in ortopedskih

pripomočkov; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižu-
terije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 451 Pripravljalna dela na gradbiščih;
452 Gradnja objektov in delov objektov;
453 Inštalacije pri gradnjah; 454 Zaključna
gradbena dela; 501 Trgovina z motornimi
vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 511 Po-
sredništvo; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 515 Trgovina na de-
belo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 517 Druga trgovina na debelo; 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobakom v specializiranih proda-
jalnah; 523 Trgovina na drobno s farma-
cevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln;
527 Popravila izdelkov široke porabe; 551
Dejavnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov (bari);
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 601 Železniški prevoz; 602
Drug kopenski prevoz; 603 Cevovodni
transport; 611 Morska plovba; 612 Rečna,
jezerska plovba in plovba po prekopih; 621
Zračni prevoz na rednih progah; 622 Izred-
ni zračni prevoz; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 652 Drugo finančno po-
sredništvo; 671 Pomožne dejavnosti v fi-
nančnem posredništvu, razen zavarovalniš-
tva in dejavnosti pokojninski; 701 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
712 Dajanje drugih vozil v najem; 713 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem; 714
Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniški strojni opremi;
722 Svetovanje in oskrba s programsko
opremo; 723 Obdelava podatkov; 724 De-
javnosti, povezane z bazami podatkov; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniške opreme;
726 Druge računalniške dejavnosti; 731 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 732 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju družboslovja in humanistike; 741
Pravne, računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti; davčno svetovanje; ra-
ziskovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 743 Tehnični preizku-
si in analize; 744 Ekonomska propaganda;
745 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 746 Poizvedo-
valne dejavnosti in varovanje; 747 Čiščenje
stavb; 748 Raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 921 Filmska in videodejavnost;
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922 Radijska in televizijska dejavnost; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 924 Dejav-
nost tiskovnih agencij; 926 Športna dejav-
nost; 927 Druge dejavnosti za sprostitev;
930 Druge storitvene dejavnosti; 9302 De-
javnost frizerskih in kozmetičnih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

SLOVENJ GRADEC

Srg 96/00068 Rg-36389

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00068 z dne 25. 3. 1996,
pri  subjektu  vpisa  TOVARNA  MERIL–
KOPLES, d.o.o., Slovenj Gradec, Fran-
cetova 16, Slovenj Gradec, pod vložno šte-
vilko 1/05808/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča izbris skrajšane firme, spre-
membo osnovnega kapitala, tipa in poobla-
stil zastopnika ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5618444
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Tovarna meril-poslovni

inženiring, Slovenj Gradec, d.o.o., Slovenj
Gradec, Francetova 16, vstop 22. 4. 1992,
vložek 1,384.650 SIT, odgovornost: ne od-
govarja in Tovarna meril-les, d.o.o. - v ste-
čaju, Slovenj Gradec, Francetova 16, vstop
22. 4. 1992, vložek 115.350 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gradišnik Albert, razrešen 9. 12. 1994
in ponovno imenovan 9. 12. 1994, Slovenj
Gradec, Celjska 55, zastopa z omejitvijo, da
lahko sklepa posle do višine 10,000.000 SIT
in daje hipotekarna zavarovanja le po pred-
hodnem soglasju skupščine družbe.

PTUJ

Srg 94/05672 Rg-23552

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05672 z dne 8. 9. 1995, pri sub-
jektu vpisa EME-DESIGN, podjetje za ob-
likovanje, d.o.o., Šmartno na Pohorju 7,
Šmartno na Pohorju, pod vložno številko
1/03905/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5514037
Sedež: Cirkulane, Dolane 33 a
Osnovni kapital: 3,485.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek
3,485.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Srg 94/05672 Rg-23553

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05664 z dne 8. 9. 1995, pri sub-
jektu vpisa EME-MOTO, podjetje za pro-
izvodnjo in prodajo avtomobilov,
d.o.o., Ulica Borisa Kraigherja 3, Slo-
venska Bistrica, pod vložno številko 1/
03909/00, vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, osnovnega kapi-
tala ter uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5513952
Sedež: Cirkulane, Dolane 33 a
Osnovni kapital: 1,690.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek
1,690.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Srg 94/05674 Rg-23554

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05674 z dne 8. 9. 1995, pri sub-
jektu vpisa EME-ENGINEERING, stori-
tveno, proizvodno, trgovsko podjetje,
d.o.o., Borisa Kraigherja 3, Slovenska Bi-
strica, pod vložno številko 1/01427/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št. 5406064
Sedež: Cirkulane, Dolane 33 a
Osnovni kapital: 1,541.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 8. 1. 1990, vložek
1,541.000, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 3740/94 Rg-941

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

Družba MIKOM, podjetje za svetova-
nje, posredovanje, trgovino in proizvod-
njo, d.o.o., Celje, Na Golovcu 4, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Ko-
štomaj Majdo, Na Golovcu 4, Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 30. 11.
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 5. 6. 1996

Srg 3427/94 Rg-969

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

Družba M. M. K. - špedicija, d.o.o.,
Mozirje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Kranjc Marjan in Kranjc Mira, oba Lipoldo-
va 2, Mozirje, ki prevzameta obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 26. 8.
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 3. 6. 1996

Srg 2807/94 Rg-22998

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

Družba EBING, consulting, inženiring,
projektiranje, d.o.o., Lipa 34, Titovo Ve-
lenje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Petrovič Slobodana, Lipa 34, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 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 19. 9. 1995

Srg 2773/94 Rg-24627

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

Družba  TKALTRADE,  trgovsko  in
proizvodno podjetje, d.o.o., Cesta na grad
11, Celje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Bojana Tkalčiča, Cesta na grad 11, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 16. 10. 1995

Srg 94/02486 Rg-26795

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom-
Srg št. 94/02486 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/05452/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma: ATLANTA, trgovsko in zastop-
niško podjetje, d.o.o., Celje

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Plečnikova 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenice z dne 19. 5. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me družbenica Kolka Viviana, Plečnikova
1, Celje.
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Srg 94/01712 Rg-37441

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg. št. 94/01712 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/06168/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: PLASTOR, podjetje za prede-
lavo umetnih mas, d.o.o., Velenje, Štr-
benkova 1

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veljenje, Štrbenkova 1
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 21. 4. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1712/94 z dne 19. 5. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1712/94 z dne 12. 2.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Mestnik Damijan, Kavče 42/g, Velenje.

Srg 95/01002 Rg-37442

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg. št. 95/01002 z dne 18. 3. 1996, pod št.
vložka 1/06326/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: EPM, podjetje za proizvodnjo,
projektiranje in storitve, d.o.o., Velenje

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

govornostjo
Sedež: Veljenje, Koroška 28/a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 15. 12. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1002/95 z dne 10. 1. 1996).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1002/95 z dne 18. 3.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Meža Bošt-
jan in Meža Jožica, oba Velenje, Koroška
28/a.

Srg 94/02255 Rg-37445

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg. št. 94/02255 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/05757/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: COCTAIL, gostinstvo, turizem,
trgovina, d.o.o., Šentjur pri Celju, Cesta
Valentina Orožna 8/b

Skrajšana  firma:  COCTAIL,  d.o.o.,
Šentjur

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjur pri Celju, Cesta Valen-
tina Orožna 8/b

Osnovni kapital: 127.400 SIT
Sklep družbenikov z dne 5. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2255/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2255/94 z dne 12. 2.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Kozole

Franc in Kočevar Hermina, oba Cesta Va-
lentina Orožna 8/b, Šentjur.

Srg 94/04400 Rg-37448

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg. št. 94/04400 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/03182/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: REČNIK, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Vojnik, Razgor 18

Skrajšana firma: REČNIK, d.o.o., Voj-
nik, Razgor 18

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojnik, Razgor 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4400/94 z dne 28. 11. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4400/94 z dne 12. 2.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Račnik Flor-
jan, Razgor 18, Vojnik.

Srg 94/02983 Rg-37450

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg. št. 94/02983 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/04856/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5702810
Firma: VEZIRIS, podjetje za eksklu-

zivno konfekcijo, pletenine in trgovino,
d.o.o., Topolšica

Skrajšana firma: VEZIRIS, d.o.o., To-
polšica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Topolšica, Topolšica 85/c
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenice z dne 2. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2983/94 z dne 11. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2983/94 z dne 12. 2.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Repnik Ire-
na, Topolšica 85/c, Topolšica.

KOPER

Srg 94/00763 Rg-31987

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/00763 z dne 5. 1. 1996, pod št. vložka
1/03573/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št: 5707153
Firma: VODOPIVEC, podjetje za pro-

izvodnjo storitve in trgovino, d.o.o., Pete-
linje št. 2b, Pivka

Skrajšana firma: VODOPIVEC, d.o.o.,
Petelinje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Pivka, Petelinje 2b
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 763/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Jože
Vodopivec iz Pivke, Petelinje št. 2b.

Srg 2443/94 Rg-34831

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

Družba MOLIN, proizvodno, izvozno
uvozno podjetje, d.o.o., Koper, Županči-
čeva 39, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1-3784-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 11. 1994.

Družbenika Luigi Molin, Via de Regnier
15, Padova, Italija in SINT, d.o.o., Koper,
Župančičeva 39, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese in izroči v celoti na žiro
račun Samoupravne interesne skupnosti za
kulturo in izobraževanje pripadnikov itali-
janske narodnosti Občine Koper pri Agen-
ciji za plačilni promet – Podružnica Koper.

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 929/94 Rg-37547

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

Družba V & K uvoz-izvoz, zastopanje
in turizem, d.o.o., Kozina, Kolodvorska
6, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/4312/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
1994.

Ustanovitelja Valter Černetič iz Kozine,
Kolodvorska 6 in Karmen Kozinc iz Ljub-
ljane, Šarhova 30, izjavljata, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku pripada izključno Valterju Černeti-
ču.

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 25. 4. 1996

Srg 2003/94 Rg-37549

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

Družba LAMA INFO, d.o.o., informa-
cijski inženiring, Dekani, Dekani 5, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2144/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 11. 7. 1994.

Družbenik Mednarodno podjetje LAMA,
d.d., okovje-montažni sistemi-orodja-trgo-
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vina, Dekani, Dekani 5, izjavlja, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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 25. 4. 1996

Srg 2330/94 Rg-37550

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

Družba BAIHUI, Center za tradicio-
nalno kitajsko medicino, d.o.o., Piran, Trg
bratstva 1, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/2478/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 7. 1994.

Družbenika dr. Guoliang Cao, 18 Bei-
xincang Dongzhiman, 100700 Beijing (Pe-
king), China (LR Kitajska) in Radiša Radu-
lovič, Trg bratstva 1, Piran, 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 razdeli med družbenika po ena-
kih deležih – vsakemu do ene polovice.

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 25. 4. 1996

Srg 2660/94 Rg-37551

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

Družba   MERIDIAN,   geomeritve,
d.o.o., Postajališka 2, Portorož, ki je vpi-
sana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1505/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 17. 2. 1994.

Edini ustanovitelj Dušan Križaj iz Porto-
roža, Postajališka 2, izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 25. 4. 1996

Srg 2924/94 Rg-37552

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

Družba VIKEND, podjetje za oskrbo-
vanje stanovanjskih in počitniških objek-
tov ter turistično dejavnost, d.o.o., Anka-

ran, Jadranska 60, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2191/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 12. 1994.

Edini ustanovitelj Štefič Dragan iz De-
kanov, Dekani 39, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 25. 4. 1996

Srg 3155/94 Rg-37557

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

Družba VALENKO – proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Pivka, Mala Pristava 16,
Pivka, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4587/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Edini družbenik Valenčič Andrej, Pivka,
mala Pristava 16, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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 25. 4. 1996

Srg 3170/94 Rg-37558

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

Družba PROFINLIS, investicijski in fi-
nančni inženiring, d.o.o., Komen, Gorjan-
sko 1, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3525/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 12. 1994.

Ustanovitelji Projekt, Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica, Italfinlis S.p.A.,
Via V. Veneto 6, Udine, Italija, Giovanni
Gasparini, Viale della Vittoria 2, Udine, Ita-
lija, Primo Cinausero, Via della Chiesa 12,
Arzene, Italija, Giuseppe Matteo Bruni, V.
Colombatti 2, Pagnacco, Udine, Italija in
Silvester Vončina, Bukovica 55, Volčja Dra-
ga, izjavljajo, da so poplačane vse obvezno-
sti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzamejo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike v raz-
merju poslovnih deležev, ki jih imajo.

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 25. 4. 1996

Srg 111/95 Rg-37560

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

Družba MPM LOKEV, proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Divača, Lokev
190c, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/4398/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 11. 8.
1994.

Edini družbenik Mevlja Slavko iz Diva-
če, Lokev 190c, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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 25. 4. 1996

Srg 132/95 Rg-37561

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

Družba D. ŽIGA Transport, trgovina,
storitve, d.o.o., Benčičeva 12, Koper, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2204/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 30. 12.
1994.

Edini družbenik Darjo Žigante iz Raki-
tovca 27, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 25. 4. 1996

Srg 180/95 Rg-37562

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

Družba JOEN, kovinska in plastična
proizvodnja, trgovina na debelo in drob-
no in knjigovodske storitve, d.o.o., Cona
mestne industrije Izola, Izola, ki je vpisa-
na pri tem sodišču pod vložno št. 1/3480/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Edina družbenica Šavron Jožica iz Izole,
IX. Korpusa 5, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenico.

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 25. 4. 1996

Srg 252/95 Rg-37563

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

Družba KONTAKT, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Štanjel, Kodbij 5, Šta-
njel, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/1188/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 2.
1995.

Edina ustanoviteljica Andreja Petelin,
Kodbilj 5, Štanjel, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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 25. 4. 1996

Srg 267/95 Rg-37564

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

Družba PRONT – finančne storitve in
trgovina, d.o.o., Koper, Marušičeva 5, Ko-
per, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1/3223/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 1.
1995.

Družbenika Sluga Nadja, Vena Pilona 6,
Koper in Sluga Radislav, Vena Pilona 6,
Koper, izjavljata, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika tako, da
vsak prevzame enak del, to je 50.000 SIT.

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 25. 4. 1996

Srg 334/95 Rg-37567

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

Družba NOVA-COLORANDO, podjet-
je za trgovino, posredovanje, ekonomske-
organizacijske in prometne storitve,
d.o.o., Koper, Cesta med vinogradi 30,
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3135/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 2. 1995.

Družbeniki Stanislav Jurak, Šalara 31d,
Koper (do sedaj Cesta med vinogradi 30,
Koper), Sergio Apollonio, Via vergerio 7,
Trst, Italija, Italo Simone Tracogna, Via di
chiadino 27, Trst, Italija in Srečko Perha-
vec, Povir 32, Sežana, izjavljajo, da so po-
plačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike tako, da
vsakemu pripada ena četrtina.

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 25. 4. 1996

Srg 411/95 Rg-37569

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

Družba METALIK – trgovina in stori-
tve, d.o.o., Postojna, Strmca 39, Postojna,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2735/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 28. 3. 1995.

Edini družbenik Benčan Marjan iz Po-
stojne, Lohača 10 (do sedaj Strmca 39), iz-
javlja, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da družba ni imela zaposlenih delavcev
in da prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 25. 4. 1996

Srg 446/95 Rg-37570

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

Družba AURORA – COMMERCE, tr-
govina na debelo in drobno, d.o.o., Ilirska
Bistrica, Rozmanova 20, Ilirska Bistrica,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1476/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 15. 3. 1995.

Družbenika Jeršinovič Vladimir, Rozma-
nova 20, Ilirska Bistrica in Valencich Giu-
seppe, Via Capitan Bavastro 80, Roma, Ita-
lija, izjavljata, da so poplačane vse obvez-
nosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzameta obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika soraz-
merno njihovim deležem in prispevku k de-
lu in poslovanju družbe.

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 25. 4. 1996

KRANJ

Srg 126/95 Rg-16409

Družba  Trgovsko  podjetje  “AMT”,
d.o.o., Mojstrana, s sedežem v Mojstrani,
Veliki breg 16, vpisana na reg. vl. št.
1/3675/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Tolar Marjan, Veliki breg 16, Moj-
strana.

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 21. 4. 1995

Srg 1291/95 Rg-26496

Družba PROTEL, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Cerklje, s sedežem v
Dvorjah 61, Cerklje, vpisana na reg. vl. št.
1/4691/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Čimžar Robert, Dvorje 61, Cerklje.

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 13. 10. 1995

Srg 1392/95 Rg-36543

Družba MG STANDARD COMMER-
CE, podjetje za zastopstvo, svetovanje in
turizem, d.o.o., Zasip, s sedežem Ledina
14, Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/2587/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Gerdej Milica, Ledina 14, Zasip.

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 19. 12. 1995

Srg 1268/95 Rg-36549

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1268/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 4. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. v. 1/3438/00, vpiše izbris družbe D. M.,
podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Tržič, Begunjska 34, s sedežem Tr-
žič, Begunjska 34, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 10. 4. 1996

Srg 273/96 Rg-36551

Družba SANOCOR, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Jesenice, s sedežem
Pod gozdom 4, Jesenice, vpisana na reg.
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vl. št. 1/4610/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Kralj Odar Alenka, Pod gozdom 4,
Jesenice.

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 4. 4. 1996

Srg 178/96 Rg-36554

Družba  THALER  COMMERCE, tr-
govsko, špeditersko in storitveno podjet-
je, d.o.o., Jesenice, s sedežem Cesta na
Golico 13, Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/2708/00, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Thaler Živan, Cesta na Golico 13,
Jesenice.

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 3. 4. 1996

Srg 165/96 Rg-36556

Družba TEA, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Bled, s sedežem Hrastova
3, Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/2287/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Tavčar Anton, Hrastova 3, Bled.

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 3. 4. 1996

Srg 61/96 Rg-36559

Družba LES–DEL, splošno lesno pod-
jetje, d.o.o., Žabnica, s sedežem Zgornje
Bitnje 259/a, Žabnica, vpisana na reg. vl.
št. 1/2647/00, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Franci Šilc, Šiškovo naselje 23,
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. 2. 1996

Srg 120/96 Rg-36560

Družba VANE, podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Radovljica, s sedežem

Gradnikova 89, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1/5131/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benica Simič Marina, Gradnikova 89, Ra-
dovljica.

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 16. 2. 1996

Srg 1483/95 Rg-36561

Družba ANANTA, podjetje za inženi-
ring, računovodstvo in trgovino, d.o.o., s
sedežem Gorenja vas 186, Gorenja vas,
vpisana na reg. vl. št. 1/2117/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Slavica Emeršič, por. Vodopi-
vec, Gorenja vas 186, Gorenja vas in David
Vodopivec, Gorenja vas 186, Gorenja vas.

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 11. 1. 1996

Srg 96/00195 Rg-36535

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00195 z dne 19. 3. 1996, pri sub-
jektu vpisa ISKRAEMECO, merjenje in
upravljanje energije, d.d., Savska Loka
4, Kranj, pod vložno št. 1/01288/00, vpisa-
lo v sodni register tega sodišča vpis izbrisa
ustanovitelja zaradi lastninskega preobliko-
vanja s temile podatki:

Matična št.: 5045193
Ustanoviteljica: ISKRA ŠTEVCI Kranj,

p.o., izstopila 9. 3. 1994.

Srg 96/00198 Rg-36511

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 96/00198 z dne 25. 3. 1996, pod št.
vložka 1/00980/00, izbrisalo iz sodnega reg-
istra tega sodišča vpis zaključka redne lik-
vidacije in izbris iz registra s temile podat-
ki:

Matična št.: 5361419

Firma: SANDOR, trgovsko in servisno
podjetje Bled, d.o.o. - v likvidaciji

Skrajšana firma: SANDOR, Bled, d.o.o.
– v likvidaciji

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Bled, Ljubljanska cesta 13a
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Izbris družbe zaradi zaključka likvidaci-
je.

Poslovne knjige se hranijo pri osebi z
imenom Pavel Žibert, Ul. Vide Šinkovčeve
11, Kranj.

KRŠKO

Srg 1718/94 Rg-34814

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

D&D, promet blaga in storitev, Krško,
d.o.o., Cesta 4. julija 62b, Krško, se izbri-
še iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Mraović
Dragoslav, Krško, Cesta 4. julija 62b in Ni-
kić Dušan, Zagreb, Socijalističke revolucije
30.

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

Srg 2377/94 Rg-34824

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

MEHANOSTROJ, uvoz-izvoz, servis
kmetijskih strojev, Studenec, d.o.o., Hu-
do Brezje 6, Studenec, se izbriše iz sodne-
ga registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Žnidaršič An-
ton, Hudo Brezje 6, Studenec.

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

Srg 2770/94 Rg-37437

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

ASSIS, uvoz-izvoz, trgovina, gradnja,
inženiring, Krško, d.o.o., Cesta 4. julija
62b, Krško, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Veljkovič
Darja in Veljkovič Zoran, oba Cesta 4. juli-
ja 62b, 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 24. 4. 1996

Srg 2677/94 Rg-37439

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

SEMPER  +,  poslovna  informatika,
Brežice, d.o.o., Cesta prvih borcev 15,
Brežice, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Jože Tomc,
Cesta prvih borcev 19, Brežice.

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 24. 4. 1996
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LJUBLJANA

Srg 3818/94 Rg-952

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

Družba   A.R.K.,   storitve,   trgovina,
d.o.o.,  Ribnica  na  Dolenjskem,  sedež:
Struška  ulica  14,  Ribnica,  reg.  št.  vl.
1/16547/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Gordana Klun, Struš-
ka ul. 14, Ribnica, 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
Gordano Klun, Struška ul. 14, Ribnica.

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 9. 11. 1994

Srg 17753/94 Rg-953

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

Družba APOLLON – podjetje za po-
sredovanje in prodajo premičnin in ne-
premičnin, d.o.o., Ljubljana, Glinškova
ploščad 5, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Maleš Janja in Maleš
Ivan, oba iz Ljubljane, Glinškova ploščad 5,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na vsakega ustanovitelja
do ene polovice.

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 5. 4. 1996

Srg 17762/94 Rg-954

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

Družba AGRO INŽENIRING SLOVE-
NIJE, d.o.o., proizvodno, trgovsko, uvoz-
no-izvozno podjetje, turizem in inženi-
ring, Predjamska 10, Ljubljana, preneha

po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Damjan Brajnik, Oraž-
nova 9, Drago Čepon, Predjamska 10 ter
Miran Vidic, Ruska 5, vsi iz Ljubljane, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelje Brajnik
Damjana, v znesku 660 SIT, Čepon Drago-
ta, v znesku 660 SIT in Vidic Marjana, v
znesku 680 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 4. 1996

Srg 2606/95 Rg-955

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

Družba  “EUROCON”  –  podjetje za
proizvodnjo, prodajo in zastopstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Jamova 48, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in edina družabnika sta Ja-
nez Grm in Andrej Grm, oba Kovorska c. 1,
Tržič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzameta obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na vsakega ustanovitelja
do ene polovice.

Srg 1998/95 Rg-956

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

Družba 3 K, proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Domžale, Prelog 38, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kralj Miran, Breznikova
7, Prelog, Domžale, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 22. 5. 1996

Srg 15050/94 Rg-957

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

AUTO QUATRO, trgovina, zastopa-
nje in posredovanje, d.o.o., Šolska ulica 1,
Ribnica, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja in družabnika sta Hilbrook
Limited, 949 Grime Sthorpe Road, Shef-
field S4 8 ES, Velika Britanija in Ambrožič
Anton, Šolska ulica 1, Ribnica, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Ambrožič Antona, Šolska ulica 1, Ribnica.

Srg 13965/94 Rg-958

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

EUROPRET, d.o.o., podjetje za trgo-
vino in storitve, Gabrov trg 7, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rok Perkavac, Gabrov
trg 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzame 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
Roka Perkavca, Gabrov trg 7, Ljubljana.

Srg 17332/94 Rg-959

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

Družba  BARJE,  storitveno  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 61, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 18. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nogometni klub Svobo-
da iz Ljubljana, Gerbičeva 61, 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-
lja.

Srg 6051/95 Rg-960

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

Družba RO, d.o.o., proizvodno in tr-
govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Goce
Delčeva 35, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je De Toni Tanja, Jane-
žičeva 13, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
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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.

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 družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 6. 1996

Srg 17331/94 Rg-961

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

Družba  RIF-KOP,  trgovina,  zastop-
stvo, import-export, d.o.o., Velika čolnar-
ska 4/P, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marinka Ritonja, Seba-
stijan Ritonja in Tomaž Ritonja, vsi iz Ljub-
ljane, Streliška 37/a, z ustanovitvenim kapi-
talom 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 do 1/3 na vsakega usta-
novitelja.

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 3. 6. 1996

Srg 15083/94 Rg-962

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

Družba FIMMPAS, inženiring, consal-
ting, storitve in trgovina, p.o., Sojerjeva
52, Ljubljana, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 11.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je dr. Franc Pajenk dipl.
inž., Reboljeva 3, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 100 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 100
SIT prenese v celoti na ustanovitelja dr.
Franca Pajenka.

Srg 5501/95 Rg-963

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

Družba TINE COMP – podjetje za tr-
govino na drobno, d.o.o., Ob zelenici 3,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 22. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Babnik iz Ljub-
ljane, Ob zelenici 3, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 6053/95 Rg-964

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

Družba RBS BORZNO POSREDOVA-
NJE, d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljublja-
na,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 4. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ZLOT – finančni inženi-
ring, svetovanje, zunanja trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Poljanski nasip 28, z ustanovi-
tvenim kapitalom 7,191.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
7,191.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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 4. 6. 1996

Srg 17119/94 Rg-965

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

TIKOM, d.o.o., podjetje za trgovino,
zastopanje, posredovanje in storitve, Aj-
dovščina 4, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji družbe so Pengov Tone,
Hauptmanova 10, Domžale, Mojstrovič Dra-
go, Milje 50, Visoko pri Kranju, Podbevšek
Srečko, Neveljska pot 23, Kamnik, Oster-
man Stane, Steletova 11, Kamnik, Vinšek
Danica, Zikova 10, Kamnik, Tavčar Ciril,
Groharjeva 8, Kamnik, Prezelj Jože, Pod-
gorje 59, Kamnik, Bergant Albin, Podgorje
42a, Kamnik, Slabajna Miro, Na ulicah 20,
Mengeš, Crnoja Ante, Matije Blejca 4, Kam-
nik, Škrlep Janez, Zikova 10, Kamnik, Lena-
rčič Nikolaja, Podgorje 47a, Kamnik, Mark-
ovič Janez, Toma Brejca 5a, Kamnik, Po-
gačnik Suzana, Jakoba Zupana 5, Kamnik,
Šmon Sonja, Imovica 9, Lukovica, Perčič
Dimitrij, Tunjiška 2a, Kamnik, Železnik Ire-
na, Špitalič 19, Motnik, Logar Boris, Ogrin-

čeva 5, Kamnik, Uršič Breda, Klavčičeva 4,
Kamnik, Pustotnik Nada, Prvomajska 9,
Kamnik in Sitar Brane, Steletova 13, Kam-
nik, z ustanovitvenim kapitalom 103.500
SIT, ki prevzamejo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
103.500 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje, in sicer na vsakega toliko, kot je vložil v
družbo: Pengov Tone, Hauptmanova 10,
Domžale, 10.000 SIT, Mojstrovič Drago,
Milje 50, Visoko pri Kranju, 10.000 SIT,
Podbevšek Srečo, Neveljska pot 23, Kam-
nik, 10.000 SIT, Osterman Stane, Steletova
11, Kamnik, 10.000 SIT, Vinšek Danica,
Zikova 10, Kamnik, 7.000 SIT, Tavčar Ci-
ril, Groharjeva 8, Kamnik, 7.000 SIT, Pre-
zelj Jože, Podgorje 59, Kamnik, 7.000 SIT,
Bergant Albin, Podgorje 42a, Kamnik, 7.500
SIT, Slabajna Miro, Na ulicah 20, Mengeš,
7.500 SIT, Crnoja Ante, Matije Blejca 4,
Kamnik, 7.500 SIT, Škrlep Janez, Zikova
10, Kamnik, 1.500 SIT, Lenarčič Nikolaja,
Podgorje 47a, Kamnik, 1.500 SIT, Marko-
vič Janez, Toma Brejca 5a, Kamnik 1.500
SIT, Pogačnik Suzana, Jakoba Zupana 5,
Kamnik, 1.500 SIT, Šmon Sonja, Imovica
9, Lukovica, 1.500 SIT, Perčič Dimitrij, Tu-
njiška 2a, Kamnik, 5.000 SIT, Železnik Ire-
na, Špitalič 19, Motnik, 1.500 SIT, Logar
Boris, Ogrinčeva 5, Kamnik, 1.500 SIT, Ur-
šič Breda, Klavčičeva 5, Kamnik, 1.500 SIT,
Pustotnik Nada, Prvomajska 9, Kamnik,
1.500 SIT in Sitar Brane, Steletova 13, Kam-
nik, 1.500 SIT.

Srg 16223/94 Rg-966

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

MINA, podjetje za proizvodnjo in pro-
dajo oblačilnih, dekorativnih, okrasnih in
umetniških predmetov, d.o.o., Miklavči-
čeva 14, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marija Hrovat-Boncelj
(umrla), Miklavičeva 14, Borovnica in Fran-
čiška Nagu, Ljubljanska 77, Kočevje, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice osnov-
nega kapitala na ustanoviteljico Frančiško
Nagu, Ljubljanska 77, Kočevje in drugo po-
lovico na dediče umrle Marije Hrovat.

Srg 16392/94 Rg-967

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

BEP, podjetje za intelektualne stori-
tve, marketing in trgovino, d.o.o., Bebler-
jev trg 7, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanoviteljica je Lokovšek Marija, Beb-
lerjev trg 7, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Lokovšek Marijo, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana.

Zoper te sklepe skupščin 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 sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 6. 1996

Srg 15701/94 Rg-968

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

STIMA, d.o.o., servis, trgovina, inže-
niring, marketing, Pintarjeva 45, Zagor-
je ob Savi, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stošicki Milan in Sto-
šicki Natalija, oba Pintarjeva c. 45, Zagorje,
z ustanovitvenim kapitalom 1,672.500 SIT,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,672.500 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja, in sicer Stošicki Milana 51,49% in na
Stošicki Natalijo 48,51% osnovnega ka-
pitala.

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. 6. 1996

Srg 94/18656 Rg-39213

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18656 z dne 17. 4. 1996, pod št. vložka
1/07254/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ROTOSTAT, podjetje za elek-
tromehanične storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ig pri Ljubljani, Dobravica 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Erjavec Franci, izstopil 28.

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

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

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

zel Erjavec Franci, Dobravica 22, Ig pri
Ljubljani.

Srg 94/14049 Rg-38531

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14049 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/12248/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: DEŽMAN, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Hraše 28, Smlednik

Skrajšana   firma:   DEŽMAN,  d.o.o.,
Smlednik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Smlednik, Hraše 28
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Tršan Danica, izstopila

1. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 9. 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 Danica Tršan, Hraše 28, Smlednik.

Srg 94/07968 Rg-38473

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07968 z dne 13. 2. 1996, pod št. vložka
1/15833/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5572762
Firma:  CELJAR, d.o.o.,  podjetje  za

uvoz-izvoz, trgovino, zastopanje in posre-
dovanje, Pegamova 6, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pegamova 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Celjar Jože, izstopil 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-
zel Jože Celjar, Pegamova 6, Ljubljana.

Srg 94/07954 Rg-38472

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07954 z dne 13. 2. 1996, pod št. vložka
1/08672/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KAST EKSPRES, podjetje za
svetovanje, cenitve, posredovanje, trgo-
vino, d.o.o.

Skrajšana  firma:  KAST  EKSPRES,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jamova 50
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kalin Stanislav, izstopil 14.

5. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 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 Kalin Stanislav, Jamova 50, Ljubljana.

Srg 94/04882 Rg-38456

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04882 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/06077/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MASTER, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana   firma:   MASTER,   d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta na brdo 41
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Sterle Marko, izstopil 28. 4.

1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel pok. Marko Sterle, nazadnje stanujoč
Cesta na brdo 41, Ljubljana, oziroma njego-
va dedinja Sonja Mihovec, Jurčkova c. 81,
Ljubljana.

Srg 94/07878 Rg-35419

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07878 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/17494/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ATELJE, podjetje za projekti-
ranje  in  svetovanje, d.o.o.,  Ljubljana,
Rimska 7

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Rimska 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kobe Jurij in Stantič Mi-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jurij Kobe, Ljubljana, Rimska 7 in Mi-
ra Stantič, Nova Gorica, Lemutova 13.

Srg 95/00972 Rg-35573

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00972 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/23212/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Firma: OKRA, kmetijstvo, inženiring,
turizem, d.o.o., Potok 14 a, Vas

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

govornostjo
Sedež: Vas, Potok 14 a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljici: Pavlič Ida in Obranovič

Albina, obe izstopili 27. 2. 1995.
Prenehanje družbe po skrajšanem po-

stopku. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe sta prevzeli Pa-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 35 – 5. VII. 1996 Stran 2515

vlič Ida, Ziherlova 43, Ljubljana in Obrano-
vič Albina, Turjaško naselje 8, Kočevje.

Srg 95/03667 Rg-36084

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03667 z dne 14. 12. 1995, pod št. vložka
1/00586/08, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja OE
Inštitut za materiale, zgradbe in okolje s
temile podatki:

Matična št.: 5057191
Firma: Zavod za raziskavo materiala

in konstrukcij Ljubljana, OE inštitut za
materiale, zgradbe in okolje

Skrajšana firma: ZRMK – OE IMZO
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dimičeva 12
Ustanovitelj: Zavod za raziskavo mate-

riala in konstrukcij, izstopil 6. 6. 1995.
Prenehanje OE Inštitut za materiale,

zgradbe in okolje, na podlagi sklepa Sveta
ZRMK z dne 6. 6. 1995, vpisano v sodni
register s sklepom Srg 3667/95 z dne 14.
12. 1995.

Srg 95/03666 Rg-36086

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03666 z dne 14. 12. 1995, pod št. vložka
1/00586/07, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja OE
Inštitut za geotehniko in prometnice s temi-
le podatki:

Matična št. 5057191
Firma: Zavod za raziskavo materiala

in konstrukcij Ljubljana, OE Inštitut za
geotehniko in prometnice

Skrajšana firma: ZRMK – OE IGP
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dimičeva 12
Ustanovitelj: Zavod za raziskavo mate-

riala in konstrukcij, izstopil 6. 6. 1995.
Prenehanje OE Inštitut za geotehniko in

prometnice, na podlagi sklepa Sveta ZRMK
z dne 6. 6. 1995, vpisano v sodni register s
sklepom Srg 3666/95 z dne 14. 12. 1995.

Srg 94/13200 Rg-36719

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, Markova 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 94/04323 Rg-36761

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04323 z dne 12. 1. 1996, pod št. vložka
1/09855/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GALA PROJEKT, projektira-
nje, svetovanje in inženiring, d.o.o.,

Skrajšana  firma:  GALA  PROJEKT,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Resljeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrič Tomaž, 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 Lavrič Tomaž, Mucherjeva 4, Ljubljana.

Srg 94/04363 Rg-36762

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04363 z dne 12. 1. 1996, pod št. vložka
1/07383/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TILIA N., proizvodno, trgov-
sko in turistično podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: TILIA N., d.o.o., Lo-
gatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Tržaška c. 99
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Puppis Nadja, izstopila

20. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Puppis Nadja, Ljubeljska 21, Ljublja-
na.

Srg 94/04432 Rg-36763

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04432 z dne 12. 1. 1996, pod št. vložka
1/10727/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5456193
Firma: SIMAG, podjetje za proizvod-

njo, prodajo, propagando, projektiranje
in posredništvo, d.o.o., Kočevje, Turjaško
naselje 2

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kočevje, Turjaško naselje 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Gorše Jožef, 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 Gorše Jožef, Turjaško naselje 2, Kočev-
je.

Srg 95/03503 Rg-36794

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03503 z dne 11. 1. 1996, pod št. vložka
1/11596/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5487706
Firma: INISYS, d.o.o., družba za in-

formacijski   inženiring,  Ljubljana,  Ul.
bratov Učakar 58

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar
58

Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelja: Močilnikar Anton in

Breščak Marjan, oba izstopila 25. 4. 1995.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Močilnikar Anton, Jakčeva 39, Ljub-
ljana in Breščak Marjan, Slamnikarska ul.
4, Mengeš.

MARIBOR

Srg 94/05811 Rg-36339

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05811 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05752/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5736285
Firma: TEKS PETEK, proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TEKS PETEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Starše, Starše 51
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Petek Franc, izstopil 5. 2.

1996.

Srg 94/00934 Rg-36364

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00934 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05832/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5626498

Firma: VOG, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Maribor, Košaški dol 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanovitelj: Golob Vlado, izstopil 5. 2.
1996.
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Srg 94/03747 Rg-36372

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03747 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/04886/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: ZALEX, podjetje za agencijske
in posredniške storitve, d.o.o.

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

govornostjo

Sedež: Maribor, Radvanjska ulica 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanoviteljica: Zalašček Marija, izsto-
pila 5. 2. 1996.

Srg 94/03162 Rg-36373

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03162 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01163/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5303338
Firma: ALPEX, podjetje za proizvod-

njo, posredovanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Špelina 19
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelja: Gojčič Darko in Kumer

Vilhelm, oba izstopila 5. 2. 1996.

Srg 94/05278 Rg-36374

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05278 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/04783/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: TRIN, transportni inženiring,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ptujska cesta 319/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pisnik Srečko in Smrekar

Metod, oba izstopila 5. 2. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra

zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/01233 Rg-38127

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01233 z dne 4. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01094/01, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
poslovne enote s temile podatki:

Matična št. 5150531
Firma:  VODNOGOSPODARSKI  BI-

RO  MARIBOR,  p.o.,   Poslovna  enota:
KONZORCIJ  ZA  NAMAKANJE  PO-
DRAVJA

Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: Maribor, Glavni trg 19/c
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Edelbaher Ana, razrešena 31. 3.
1995.

MURSKA SOBOTA

Srg 733/94 Rg-37772

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba INKOL – trgovsko-proizvod-
no podjetje, Lendava, d.o.o., Lendava,
Kranjčeva 5, vl. št. 1/955/00, preneha po
skrajšanem postopku zakona o gospodar-
skih družbah po sklepu ustanoviteljev z dne
23. 5. 1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Kotnjek Boris in Kotnjek Sonja, oba Len-
dava, Kranjčeva 5, kot družbenika prevze-
mata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 5. 1996

Srg 204/95 Rg-37773

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba JAHAD – podjetje za proizvod-
njo, trženje, uvoz-izvoz, Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Grajska 11a, reg.
št. vl. 1/1786/00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu ustanovitelja z dne 10. 4. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

A D Lampenschirme Ges.m.b.H., Kirc-
hengasse 54, Ollersdorf, kot družbenik prev-
zema obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 5. 1996

Srg 108/96 Rg-37959

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba P.S. POSLOVNI CENTER, sto-
ritveno podjetje Gornja Radgona d.o.o.,
Gornja Radgona, Partizanska 22, vl. št.
1/1745/00, preneha po skrajšanem postop-
ku zakona o gospodarskih družbah po skle-
pu skupščine z dne 26. 3. 1996.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Gomzi Dušanka, Radenci, Kidričevo na-
selje 2 in Marinkovič Silva, Radenci, Pri-
sojna cesta 10, kot družbenici prevzemata
obveznost plačila vseh morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenici.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 8. 5. 1996

Srg 733/94 Rg-37769

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba PERO, podjetje za svetovanje,
trgovino in proizvodnjo, Lendava, Tom-
šičeva 6, vl. št. 1/1125/00, preneha po skraj-
šanem postopku zakona o gospodarskih
družbah po sklepu ustanovitelja z dne 15. 5.
1994.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Tadina Stanko, Lendavske gorice 4, kot
družbenik prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenika.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 5. 1996

NOVA GORICA

Rg-26384

Družba  MULTIAGENT,  ekonomske
storitve, Nova Gorica, d.o.o., s sedežem
Tolminskih puntarjev 10, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-960-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 24. 12. 1994.

Ustanovitelj je Vuk Janez, Miren 109,
Miren, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih 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 o skraj-
šanem postopku je dopusten ugovor v roku
15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O
ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep
o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 12. 1994
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Srg 94/02601 Rg-33894

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02601 z dne 27. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00910/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5372895
Firma: NIKO, inženiring, trgovine in

zastopanje, Šempeter pri Gorici, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Ivana Suliča 10a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Kovačič Nikolaj, Ivana Suliča 10/a, Šem-
peter pri Gorici.

Srg 94/01948 Rg-33895

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01948 z dne 23. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02629/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5661358
Firma: M.I.A., rezbarstvo in transport-

no podjetje, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana  firma:  M.I.A., d.o.o.,  Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, IX. Korpus 53
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 16. 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 Strosar Borut, IX. Korpusa 53, Nova
Gorica.

Srg 94/01767 Rg-33898

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01767 z dne 23. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01169/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5410177
Firma: SASA, zunanjetrgovinsko pod-

jetje, d.o.o., Tolmin
Skrajšana firma: SASA, d.o.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Prekomorskih brigad 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 12. 9. 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 Rejec Lucijan, Gregorčičeva 20, Tol-
min in Roš Bojan, Prekomorskih brigad 7,
Tolmin.

Srg 94/01796 Rg-33904

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01796 z dne 22. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00646/00, izbrisalo iz sodnega

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

Firma: TOP-SPIN, export import, No-
va Gorica, d.o.o.

Skrajšana firma: TOP-SPIN, d.o.o., No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 21. 10. 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 Lorenzetti Lorenco, Bratov Hvalič 14,
Nova Gorica in Lorenzetti Sonja, Bratov
Hvalič 14, Nova Gorica.

Rg-35505

Družba HAM, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Vrtojba, s sedežem IX. septembra 97, Vr-
tojba, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1934-
00, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu ustanoviteljice družbe z dne 11. 3. 1996.

Ustanoviteljica je Nemec Marija, Cesta
na Čuklje 52, Vrtojba, 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-
ljici.

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

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo 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 11. 3. 1996

Srg 96/00125 Rg-36857

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00125 z dne 29. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01095/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5430984
Firma: ITER, družba za projektiranje,

izgradnjo, vzdrževanje, zastopanje in tr-
govino, d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: ITER, d.o.o., Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, M. Kogoja 33
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 18. 5. 1994 o

izbrisu družbe zaradi preoblikovanja v sa-
mostojnega podjetnika, ki je vpisan pri Re-
publiški upravi za javne prihodke, Izposta-
va Nova Gorica, pod zap. št. 37-74/96 in
matično št. registra 5654375 z dne 1. 4.
1996, kot imetnik obratovalnice AGENCI-
JA ITER REHBERGER BORUT, s.p., s se-
dežem Ul. M. Kogoja 33, Nova Gorica.

Srg 94/00630 Rg-36902

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00630 z dne 28. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00393/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5296234
Firma: TIMA, transport, metalna in-

dustrija, Ajdovščina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  TIMA, d.o.o.,  Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Ivana Kosovela 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 29. 4. 1994 o

izbrisu družbe zaradi preoblikovanja v sa-
mostojnega podjetnika, ki je vpisan pri Re-
publiški upravi za javne prihodke, Izposta-
va Ajdovščina, v register samostojnih pod-
jetnikov, pod št. 01-0190 z dne 4. 5. 1994
pod firmo AVTOPREVOZNIŠTVO VOJKO
ČERMELJ, s.p. – MRSO 5000643 s sede-
žem v Ajdovščini, Ivana Kosovela 8.

Srg 94/00593 Rg-36920

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00593 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01289/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: AKTIVA, komercialne usluge,
d.o.o., Miren

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Miren, Orehovlje 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 2. 4. 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 Uršič Aleksander, Orehovlje 2, Miren
in Nečemer Stanko, Heroja Bračiča 32, Slo-
venske Konjice.

Srg 95/00203 Rg-36921

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00203 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01559/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5469287
Firma: OLIMP, d.o.o., Idrija, raziska-

ve, inženiring, svetovanje, hidrogeologi-
ja, ekologija, geologija

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

govornostjo
Sedež: Idrija, Prešernova 8a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep vseh ustanoviteljev z dne 10. 2.

1995 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Albreht Andrej, Rožna 10/c, Idrija, Čar
Jože, B. Dedejiča 4, Idrija, Janež Jože, B.
Dedejiča 2, Idrija, Martini Jakob, Kajuhova
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12, Idrija, Pavšič Pavla, Grilčeva 35, Idrija
in Pišljar Martina, Godovič 25/a, Idrija.

Srg 95/00116 Rg-36922

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00116 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01318/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa firme
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5426561
Firma: VITAS, import, export in trgo-

vina, d.o.o., Most na Soči
Skrajšana firma: VITAS, d.o.o., Most

na Soči
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Most na Soči, Postaja 18
Osnovni kapital: 2.000 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 Jeklin Walter, Postaja 18, Most na Soči.

Srg 95/00222 Rg-36925

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00222 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01066/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa firme
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5388635
Firma: LESPRO, trgovsko proizvodno

podjetje, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana firma: LESPRO, d.o.o., Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Lokavec 149
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 21. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Perenčevič Mitja, IV. Prekomorske 51,
Ajdovščina.

Srg 95/00023 Rg-36926

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00023 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02405/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: EKA, podjetje za posredova-
nje, uvoz in izvoz, d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: EKA, d.o.o., Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Sergeja Mašere 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 23. 10. 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 Katnik Erih, Sergeja Mašere 1, Pristava.

Srg 95/00277 Rg-36927

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00277 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02410/00, izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča subjekt izbrisa firme
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5595690
Firma: LESDOM, proizvodno trgovsko

storitveno podjetje, d.o.o., Vipava
Skrajšana firma: LESDOM, d.o.o., Vi-

pava
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vipava, Vrhpolje 1/e
Osnovni kapital: 12.360 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 23. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Raspor Janja, Vrhpolje 1/e, Vipava.

Srg 94/01955 Rg-36929

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01955 z dne 4. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00854/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5357241
Firma: EN, storitve, proizvodnja, trgo-

vina, svetovanje, inženiring, Renče, d.o.o.
Skrajšana firma: EN, Renče, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Merljaki 5b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 7. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Furlan Erika, Merljaki 5b, Renče, Pa-
hor Nataša, Novelo 3, Novelo, Furlan Ed-
bin, Merljaki 5b, Renče in Silič Vladimir,
Miren 94, Miren.

Srg 94/01953 Rg-36930

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01953 z dne 5. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01101/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: UNI-X, trgovina in zastopniš-
tvo, d.o.o., Šempeter pri Gorici

Skrajšana firma: UNI-X, d.o.o., Šempe-
ter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, Laze 15, Vrtojba
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja 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 je prev-
zela Kunej Magdalena, Vrtojba, Laze 15,
Šempeter pri Gorici.

Srg 94/01988 Rg-36931

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01988 z dne 5. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00832/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   METALFORMA,   snovanje,
projektiranje, izdelava in trgovina kovin-

skih orodij, naprav in delov – import-
export, d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana   firma:   METALFORMA,
d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Tominčeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 21. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Krušič-Gregorčič Vesna, Tominčeva 1,
Nova Gorica.

Srg 95/00528 Rg-36932

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00528 z dne 5. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01519/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: POUS GORICA, podjetje za us-
lužnostne dejavnosti, d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana  firma:  POUS  GORICA,
d.o.o., Nova Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Bazoviška 1
Osnovni kapital: 200.385,90 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 28. 9. 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 SGP Gorica, d.o.o., Nova Gorica, Erjav-
čeva 19.

Srg 94/02085 Rg-36933

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02085 z dne 5. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00389/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5297451
Firma: DOP, družba za organizacijo

pretoka in obdelave informacij, d.o.o., No-
va Gorica

Skrajšana firma: DOP, d.o.o., Nova Go-
rica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Rutarjeva 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 22. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Štrancar Helena, Rutarjeva 4/b, Nova
Gorica.

Srg 94/01940 Rg-36935

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01940 z dne 5. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02444/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5609461
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Firma: KEMIX, podjetje za proizvod-
njo, zastopanje, trgovino in posredova-
nje, svetovanje in storitve, d.o.o., Aj-
dovščina

Skrajšana  firma:  KEMIX, d.o.o.,  Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Šibeniška 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 12. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Repič Danica, Šibeniška 21, Ajdovšči-
na.

Srg 94/01949 Rg-36936

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01949 z dne 5. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01880/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5536219
Firma: EURAS, inženiring, svetovanje,

zastopstva, proizvodnja, notranja in zu-
nanja trgovina, d.o.o., Šempeter pri Go-
rici

Skrajšana firma: EURAS, d.o.o., Šem-
peter pri Gorici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter pri Gorici, Podmark
12

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 19. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Beltram Tomaž, Podmark 12, Šempeter
pri Gorici.

Srg 94/01991 Rg-36937

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01991 z dne 7. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00273/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku in spremem-
be družbenikov zaradi prostovoljnega izsto-
pa s temile podatki:

Matična št. 5286506
Firma: MODULARNI INDUSTRIJSKI

SISTEMI, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana  firma:  MIS,  Nova  Gorica,

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Delpinova 13
Osnovni kapital: 23.000 SIT
Ustanovitelj: Vidič Viljem, izstopil 24. 5.

1994.
Sklep ustanoviteljev z dne 5. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Kralj Ivo, Partizanska 19a, Nova Gori-
ca, Vuk Bogdan, Orehovlje 15a, Miren in
Lestan Žarko, Orehovlje 53, Miren.

Srg 94/01823 Rg-36941

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01823 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02287/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5597170

Firma: LIS-ŠPED, prevozništvo, trgo-
vina, uvoz in izvoz, d.o.o., Branik

Skrajšana firma: LIS-ŠPED, d.o.o., Bra-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Branik, Branik 88
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Sklep ustanovitelja z dne 30. 9. 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 Lisjak Igor, Branik 88, Branik.

Srg 94/02293 Rg-36942

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02293 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00373/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5314275

Firma: AVTO URŠIČ, d.o.o., Spodnja
Idrija

Skrajšana firma: AVTO URŠIČ, d.o.o.,
Spodnja Idrija

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Spodnja Idrija, Spodnja Ka-
nomlja 4

Osnovni kapital: 3.687,50 SIT

Sklep ustanoviteljice z dne 20. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Andreja Uršič, Spodnja Kanomlja 4,
Spodnja Idrija.

Srg 94/02395 Rg-36945

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02395 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02002/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5561981
Firma: FIBER, podjetje za trgovinske

stike, d.o.o., Renče
Skrajšana firma: FIBER, d.o.o., Renče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Renče, Renče 39/d
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Sklep ustanoviteljice 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 je prev-
zela Stubelj Helena, Renče 39/d, Renče.

Srg 94/02557 Rg-36946

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02557 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/03085/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5762995
Firma: RAVNIK, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Šempas, Osek 18/c
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 30. 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 Ravnik Jadranka, Osek 18/c, Šempas in
Ravnik Iztok, Osek 18/c, Šempas.

Srg 95/00053 Rg-36948

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00053 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02397/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5615658
Firma: VIDO, trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: VIDO, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, C. 25. junija 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 30. 1. 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 Vidič Jožef, Cesta 25. junija št. 15, No-
va Gorica.

Srg 95/00162 Rg-36949

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00162 z dne 13. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00669/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: BOPREM, urejanje in oprema
prostora, p.o., Ajdovščina

Skrajšana firma: BOPREM, p.o., Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ajdovščina, Polževa ul. 34
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 21. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bajec Bogdan, Polževa ulica 34, Aj-
dovščina.

Srg 94/02076 Rg-36951

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02076 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01729/00, izbrisalo iz sodnega
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registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5503825
Firma: LEON, transport in trgovina,

Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: LEON, Nova Gorica,

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

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Pod Gabrijelom 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 15. 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 Cingerle Leon, Pod Gabrijelom 2, No-
va Gorica in Markočič Valter, Kojsko 80/a,
Kojsko.

Srg 94/00968 Rg-36953

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00968 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02765/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št. 5695546
Firma: ALEX, podjetje za predelavo

lesa, uvoz in izvoz, Dobrovo, d.o.o.
Skrajšana firma: ALEX, d.o.o., Dobro-

vo
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dobrovo, Medana 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 12. 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 Klinec Aleks, Medana št. 20, Dobrovo.

Srg 94/02570 Rg-36954

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02570 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01287/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5770106
Firma: KLAS, podjetje za proizvodnjo,

trženje, ekonomiko in organizacijo poslo-
vanja, d.o.o., Vipava

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

govornostjo
Sedež: Vipava, Slap 3/g
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bajc Drago, Slap 3/g, Vipava.

Srg 94/02015 Rg-36957

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02015 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/03107/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi

preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št. 5766249
Firma: FIRS, ekonomske storitve, tr-

govina, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: FIRS, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Gradnikove bri-

gade 51
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 21. 12. 1994

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Bevk Ema, Glavni trg 7, Cerkno.

Srg 94/02344 Rg-36958

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02344 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00513/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5310679
Firma: GEMA, podjetje za propagan-

do in marketing, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: GEMA, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 9
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 so prev-
zeli: Nardin Daniel, Sončna ul. 4, Nova Go-
rica, Nardin Boštjan, Sončna ul. 4, Nova
Gorica, PRO.MEA, d.o.o., Podjetje za pro-
pagando in marketing, Koper, Muzejski trg
št. 7 in LDS – liberalna demokracija Slove-
nije, občinski odbor Nova Gorica, kot prav-
ni naslednik ZSMS – občinskega odbora
Nova Gorica.

Srg 95/00210 Rg-36960

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 95/00210 z dne 19. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02969/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa firme
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5744113
Firma: VITALIS, storitve in trgovin-

ska dejavnost, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: VITALIS, d.o.o., Šem-

peter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter pri Gorici, Cvetlična

40
Osnovni kapital: 200.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Fabbro Luciano, Cvetlična 40, Šempeter
pri Gorici.

Srg 94/02571 Rg-36961

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02571 z dne 19. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01007/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5409721
Firma: GRIVA, podjetje za turizem,

gostinstvo in storitve, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana  firma:  GRIVA, d.o.o.,  Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Planina 94
Osnovni kapital: 32.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 12. 12. 1994

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marc Danica, Vrečkova 5, Kranj.

Srg 95/00169 Rg-36962

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 95/00169 z dne 19. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02539/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5628946
Firma: JAMES, import-export, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Bratuževa 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 17. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Škarja Mitja, Rutarjeva 2, Nova Gorica.

Srg 94/02292 Rg-36965

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02292 z dne 20. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00769/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5344620
Firma: ODKUP, podjetje za poslova-

nje z odpadnim materialom, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: ODKUP, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Vojkova 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 20. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ferjančič Stane, Sp. Idrija 166, Spodnja
Idrija.

Srg 94/01069 Rg-36968

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01069 z dne 20. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02483/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:
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Matična št. 5629373
Firma: MARIS, podjetje za servisira-

nje  kovinskih  in  strojnih  elementov,
d.o.o., Ajdovščina

Skrajšana  firma:  MARIS,  d.o.o.,  Aj-
dovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Cesta 19 b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 30. 5. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marinič-Štor Mara, Cesta 19 b, Aj-
dovščina in Štor Boris, Cesta 19 b, Ajdovšči-
na.

Srg 94/02539 Rg-36970

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02539 z dne 20. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00981/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5411742
Firma: TIM, proizvodnja in trgovina,

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

govornostjo
Sedež: Tolmin, Žagarjeva 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 12. 1994

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Hadalin Anton, Žagarjeva 8, Tolmin in
Ilinčič Milojka, Zatolmin 21, Zatolmin.

Srg 94/02331 Rg-36971

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02331 z dne 20. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01278/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5421438
Firma:  MIZARSTVO  ACER, d.o.o.,

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Milojke Štrukelj

25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Cej Viljem, Ulica Milojke Štrukelj 25,
Solkan.

Srg 94/01893 Rg-36976

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01893 z dne 22. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00409/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5303001
Firma: Servis malih podjetij, računo-

vodstvo, trgovina, uvoz, izvoz, marketing,
d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana  firma:  SMP,  Nova  Gorica,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Cankarjeva 62
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju 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 94/02554 Rg-36978

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02554 z dne 26. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02109/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5563453
Firma: STING, storitve – trgovina –

inženiring, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: STING, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Kajuhova 23
Osnovni kapital: 9.474 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 16. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Pišlar Miran, Čopičeva 15, Idrija.

Srg 94/02544 Rg-36981

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02544 z dne 28. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02369/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5612900
Firma: KOSMAČ, kmetijstvo in trgo-

vina, d.o.o., Zadlog
Skrajšana firma: KOSMAČ, d.o.o., Zad-

log
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črni vrh, Zadlog 27
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 25. 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 Janko Kosmač, Zadlog 27, Črni Vrh.

Rg-37545

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, Treviso, 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

Srg 95/00290 Rg-37775

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 95/00290 z dne 19. 4. 1996, pod
št. vložka 1/02150/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa firme
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5585244
Firma: MIMIKA, proizvodno trgovsko

podjetje, d.o.o., Vrtojba
Skrajšana firma: MIMIKA, d.o.o., Vr-

tojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Šempeter,  Opekarniška  n.š.,

Vrtojba
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice 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-
zela Vinazza Lancner Aleksandra, Bilje 48,
Renče.

Srg 94/02572 Rg-37782

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/02572 z dne 3. 4. 1996, pod
št. vložka 1/02195/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5585287
Firma: ARIANA, trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: ARIANA, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 10, Rož-

na dolina
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 Šumandl Miran, Rožna dolina, Vipav-
ska 10, Nova Gorica.

Srg 94/01249 Rg-37806

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/01249 z dne 20. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01041/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:
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Matična št. 5460689
Firma: EKO, ekologija, komunalna hi-

drotehnika, okolje, d.o.o., Šempeter
Skrajšana firma: EKO, d.o.o., Šempe-

ter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šempeter, Ivana Suliča 31
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 31 5. 1994 o

preoblikovanju družbe z omejeno odgovor-
nostjo v samostojnega podjetnika, ki je vpi-
san v register obratovalnic samostojnih pod-
jetnikov, ki se vodi pri Republiški upravi za
javne prihodke, Izpostava Nova Gorica, pod
zap. št. 37-28/95 in matično št. registra
5508202 z dne 1. 1. 1995, kot imetnik obra-
tovalnice E.K.O., s.p. s sedežem v Šempe-
tru, Ivana Suliča 31.

Srg 96/00169 Rg-37814

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 96/00169 z dne 18. 4. 1996, pod
št. vložka 1/02936/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe
zaradi pripojitve k družbi Murenc Trade,
d.o.o., Nova Gorica s temile podatki:

Matična št. 5763398
Firma: MURENC, trgovina in storitve,

d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MURENC, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Bratov Hvalič 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT.

Rg-40280

Družba SIMON, gostinstvo – trgovina
– prevoz, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
Rutarjeva 6, Nova Gorica, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-1713-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 12. 6. 1996.

Ustanovitelj Vidmar Simon, Rutarjeva
6, Nova Gorica, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 12. 6. 1996

me, Škocjan, d.o.o., Stara vas 5, Škocjan,
vpisana na reg. vl. št. 1-459/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ivan Hočevar, Stara vas
5, Škocjan, Anton Zadnik, Dobrava 80, Oto-
čec in Aleš Šterk, Krallova ulica 35, Novo
mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000,10
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000,10 SIT
razdeli med družbenike v sorazmerju z usta-
novnimi deleži družbenikov, in sicer na Iva-
na Hočevarja, Stara vas 5, Škocjan, v zne-
sku 666,70 SIT, Antona Zadnika, Dobrava
30, Otočec, v znesku 666,70 SIT in Aleša
Šterka, v znesku 666,70 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 94/02642 Rg-18595

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02642 z dne 14. 7. 1995,
pod št. vložka 1/00868/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt preneha-
nja zaradi preoblikovanja v s.p. s firmo:
GOSTILNA JAVORNIK, turizem, trgovi-
na, Ivana Pevec, s.p., Rakovnik 6, Šentru-
pert, s temile podatki:

Matična št. 5361079
Firma: MOTAL, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Rakovnik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Šentrupert, Rakovnik 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Pevec Ivana in Pevec Na-

taša, obe izstopili 24. 6. 1994.
Sklep skupščine družbenic o preobliko-

vanju družbe z omejeno odgovornostjo v
samostojnega podjetnika posameznika z dne
24. 6. 1994.

Izbris družbe zaradi preoblikovanja v sa-
mostojnega podjetnika posameznika s fir-
mo: GOSTILNA JAVORNIK, turizem, tr-
govina, Ivana Pevec, s.p., Rakovnik 6, Šen-
trupert, na podlagi odločbe Ministrstva za
finance, Republiška uprava za javne pri-
hodke, Izpostava Trebnje, opr. št. 057-0402/
94 z dne 17. 11. 1994, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih obveznosti izbrisa-
ne družbe in na katero preide vse premože-
nje izbrisane družbe.

Srg 279/95 Rg-38294

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

Družba RAKAR, gostinstvo in trgovi-
na, Trebnje, d.o.o., Kresetova 3, Trebnje,
vpisana na reg. vl. št. 1-2826/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 3. 1995.

NOVO MESTO

Srg 1511/94 Rg-15218

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

Družba HYDWARE, podjetje za teh-
nični inženiring in razvoj strojne opre-

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zdravko Rakar, Kreseto-
va 3, Trebnje, z ustanovitvenim kapitalom
127.370 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 127.370 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Zdravka
Rakarja, Kresetova 3, Trebnje.

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 13. 5. 1996

Srg 94/01276 Rg-33477

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01276 z dne 22. 2. 1996,
pod št. vložka 1/02002/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5563542
Firma: FAJCOM, podjetje za uvoz, iz-

voz, proizvodnjo in komercialni inženi-
ring, d.o.o., Novo mesto

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Foersterjeva 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Fajfar Rok, izstopil 13. 5.

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Fajfar Rok, Foersterjeva 7, Novo mesto.

Srg 94/01368 Rg-36843

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01368 z dne 11. 4. 1996,
pod št. vložka 1/02592/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5650496

Firma: TRGOTURS, trgovsko storitve-
no podjetje, d.o.o., Trebnje

Skrajšana  firma:  TRGOTURS,  d.o.o.,
Trebnje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Trebnje, Prijateljeva 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanovitelja: Papež Drago in Nahtigal
Slavko, oba izstopila 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 sta prev-
zela Papež Drago, Prijateljeva 10a, Trebnje
in Nahtigal Slavko, Vina gorica 4, Trebnje.
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Srg 2330/94 Rg-37116

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

Družba  METEKS  METLIKA,  trgov-
sko podjetje, d.o.o., Naselje Borisa Kidri-
ča 3, Metlika, vpisana na reg. vl. št. 1-
2109/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 3. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Franc Štefanič, Ul. 1. ma-
ja 6, Metlika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Franca Šte-
faniča, Ul. 1. maja 6, Metlika.

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 2. 4. 1996

PTUJ

Srg 6561/94 Rg-37499

Družba  ASSORTI,  trgovina,  export-
import, d.o.o., Frasova 12, Ptuj, reg. št. vl.
1/7469-00, katere ustanovitelja sta Katarina
Dornik, Amethiststraat 15, Roterdam, Nizo-
zemska in Benjamin Fridl, Seliškarjeva 20,
Ptuj, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
18. 5. 1994, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Katarina
Dornik, Amethistrstraat 15, Roterdam, Ni-
zozemska in Benjamin Fridl, Seliškarjeva
20, 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. 4. 1996

Srg 6297/94 Rg-37500

Družba   AGROKEMIJA,   trgovina,
d.o.o., Gubčeva 27, Ptuj, reg. št. vl. 1/4446-
00, katere ustanovitelj je Gajser Janez, Gub-
čeva 27, Ptuj, po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 27. 12. 1994, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gajser Ja-
nez, Gubčeva 27, 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. 4. 1996

Srg 6005/94 Rg-37501

Družba   KERAMOLIK,   proizvodnja,
trgovina in storitve, d.o.o., Trgovišče 12,
Velika Nedelja, reg. št. vl. 1/5783-00, kate-
re ustanoviteljica je Bešvir Vilma, Trgo-
višče 12, Velika Nedelja, po sklepu ustano-
viteljice družbe z dne 30. 12. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Bešvir Vil-
ma, Trgovišče 12, Velika Nedelja.

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 15. 4. 1996

Srg 6294/94 Rg-37504

Družba LEBEN, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., Mezgovci 17, Dorna-
va, reg. št. vl. 1/8555-00, katere ustanovi-
telj je Ciril Leben, Mezgovci 17, Dornava,
po sklepu je ustanovitelja družbe z dne 27.
12. 1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Ciril Leben,
Mezgovci 17, Dornava.

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 15. 4. 1996

Srg 16/95 Rg-37505

Družba  HORK,  storitve,  trgovina  in
gostinstvo, d.o.o., Juršinci 20/a, reg. št. vl.
1/8553-00, katere ustanovitelj je Robert
Horvat, Juršinci 20, Juršinci, po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 31. 1. 1995, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Robert Hor-
vat, Juršinci 20, Juršinci.

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 26. 3. 1996

Srg 7/95 Rg-37506

Družba TGT TARA, trgovsko, gostin-
sko in transportno podjetje, d.o.o., Za-
gorci 61b, Juršinci, reg. št. vl. 1/3567-00,
katere ustanoviteljica je Brodnjak Miranda,
Hajdoše 56a, Ptuj, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 11. 1. 1995, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Brodnjak
Miranda, Hajdoše 56a, 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 26. 3. 1996

Srg 22/95 Rg-37508

Družba MAŠ, podjetje za proizvodnjo,
prodajo in razvoj, d.o.o., Švajgerjeva 2,
Ptuj, reg. št. vl. 1/1955-00, katere ustanovi-
telja sta Darko Šeruga, Švajgerjeva 2, Ptuj
in Janko Meglič, Kajuhova 3, Ptuj, po skle-
pu ustanoviteljev družbe z dne 9. 2. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Darko Še-
ruga, Švajgerjeva 2, Ptuj in Janko Meglič,
Kajuhova 3, 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 26. 3. 1996

Srg 94/04680 Rg-37529

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04680 z dne 16. 4. 1996, pod št.
vložka 1/06042/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št. 5635527
Firma: NATAL, projektiranje in mon-

taža sistemov za ogrevanje, d.o.o.
Skrajšana firma: NATAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Dajnkova 6a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Horvat Anton, izstopil 9. 4.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Horvat Anton, Orešje 168, Ptuj.

Srg 95/00008 Rg-37530

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00008 z dne 16. 4. 1996, pod št.
vložka 1/08519/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Firma: MEN HI, podjetje za svetova-
nje in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ormož, Dolga lesa 12
Osnovni kapital: 213.081 SIT
Ustanovitelj: Šinko Bojan, izstopil 9. 4.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Bojan Šinko, Dolga lesa 12, Ormož.

Srg 95/00148 Rg-37531

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00148 z dne 16. 4. 1996, pod št.
vložka 1/07504/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Matična št. 5712360
Firma: V & J OREŠJE, trgovsko pod-

jetje, export-import, d.o.o.
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Skrajšana firma: V & J OREŠJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ptuj, Orešje 103
Osnovni kapital: 120.000 SIT

Ustanovitelj: Vaupotič Jože, izstopil 9. 4.
1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vaupotič Jože, Orešje 103, Ptuj.

SLOVENJ GRADEC

Srg 6181/94 Rg-942

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6181/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 16. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5822-00, vpiše izbris družbe INAX,
podjetje za trgovino, proizvodnjo in sto-
ritve, d.o.o., s sedežem Kozji vrh 22, Ra-
dlje ob Dravi, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Jasmina Flis
iz Radelj ob Dravi, Kozji vrh 22.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 5. 1996

Srg 5838/94 Rg-943

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5838/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 5. 3. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6836-00, vpiše izbris družbe Pro-
izvodnja in storitve VIŠNJA, d.o.o., s se-
dežem Podgorje 75/a, Podgorje, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Perše Marjan
iz Podgorja 75/a, Podgorje.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 3. 1996

Srg 4993/94 Rg-944

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 4993/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 24. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/962-00, vpiše izbris družbe HIP,
grosistično, trgovsko in gostinsko podjet-
je, d.o.o., s sedežem Radlje ob Dravi, Ob
potoku 5, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzameta Zvezdana
in Ivan Brglez iz Radelj ob Dravi, Ob poto-
ku 5.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 5. 1995

Srg 4743/94 Rg-945

Družba REMEX – remont in storitve,
d.o.o., Radlje ob Dravi, Dobrava 20, reg.
št. vl. 1/7467-00, katere družbenik je Igor
Gradišnik, po sklepu družbenika z dne 7. 9.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Igor Gradi-
šnik, Dobrava 20, Radlje ob Dravi.

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 7. 4. 1995

Srg 5510/94 Rg-946

Družba KOBOLD, d.o.o., Muta, reg. št.
vl. 1/6405-00, katere družbenik je Kobold
Drago, po sklepu družbenika z dne 25. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Kobold Dra-
go iz Mute, Ul. Lackovega odreda 13.

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 14. 5. 1995

Srg 5682/94 Rg-947

Družba TOVARNA MUTA – STANO-
VALEC, podjetje za gospodarjenje s sta-
novanji, d.o.o., Koroška c. 51, Muta, reg.
št. vl. 1/9511-00, katere družbeniki so
LIVARNA VUZENICA, d.o.o., Livarska c.
21a, Vuzenica, TOVARNA MUTA –
KMETIJSKA MEHANIZACIJA, d.o.o., Ko-
roška c. 51, Muta, TOVARNA MUTA –
KOVAČIJA, d.o.o., Kovaška 19, Muta in
TOVARNA MUTA – Kovinska čistilna
sredstva, d.o.o., Koroška c. 51, Muta, po
sklepu družbenikov z dne 30. 11. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo LIVARNA
VUZENICA, d.o.o., Livarska c. 21a, Vuze-
nica, TOVARNA MUTA – KMETIJSKA
MEHANIZACIJA, d.o.o., Koroška c. 51,
Muta, TOVARNA MUTA – KOVAČIJA,
d.o.o., Kovaška 19, Muta in TOVARNA
MUTA – Kovinska čistilna sredstva, d.o.o.,
Koroška c. 51, Muta.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 1996

Srg 44/96 Rg-948

Družba KAVTIČNIK, transport, trgo-
vina in turizem, d.o.o., Spodnji kraj 25,

Prevalje, reg. št. vl. 1/5889-00, katere druž-
benik je Marko Kavtičnik, po sklepu druž-
benika z dne 2. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Marko Kav-
tičnik iz Prevalj, Trg 30.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 1996

Srg 5008/94 Rg-949

Družba  MIKLAVC,  trgovina,  go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Radlje ob Dra-
vi, Kozji vrh 34a, reg. št. vl. 1/4913-00,
katere družbenica je Miklavc Danica, po
sklepu družbenice z dne 20. 12. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Miklavc Da-
nica, Kozji vrh 34/a, Radlje ob Dravi.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 12. 5. 1995

Srg 61/95 Rg-950

Družba JURAČ, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., Planina
66, Vuhred, reg. št. vl. 1/5300-00, katere
družbenik je Jurač Franc, po sklepu družbe-
nika z dne 20. 3. 1995, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Jurač Franc
iz Planine 66, Vuhred.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 3. 1996

Srg 5141/94 Rg-951

Družba TEZA, d.o.o., Dravograd, reg.
št. vl. 1/7471-00, katere družbenik je Slavič
Dušan, po sklepu družbenika z dne 20. 12.
1994, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Slavič Du-
šan iz Otiškega vrha 133, Šentjanž pri Dra-
vogradu.

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 14. 5. 1996
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-10/96 Ob-2944

Veljavna pravila sindikata družbe Pio-
nir Keramika Novo mesto, Novo mesto,
Klemenčičeva 15, ki so bila dne 23. 1. 1996
sprejeta na članskem sestanku, se sprejmejo
v hrambo pri Upravni enoti Novo mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 139.

Št. 024-4/96 Ob-2945

Upravna enota Lendava je dne 24. 6.
1996 v evidenco statutov sindikatov v
Upravni enoti Lendava pod zap. št. 47 vpi-
sal pravila sindikata družbe Terme Len-
dava, s sedežem v Lendavi, Tomšičeva uli-
ca 2.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Št. 028-2/96-2 Ob-2946

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzame statut Neodvisnih sindikatov Slove-
nije – Podružnice Mlekarne Ptuj:

– naziv pravil: statut Neodvisnih sindi-
katov Slovenije, Podružnice Mlekarne Ptuj;

– ime sindikata: Neodvisni sindikat Slo-
venije – Podružnica – Mlekarna Ptuj;

– sedež sindikata: Čučkova ul. 6, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 51.

Št. 028-5/96-02 Ob-2967

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, Izpostava Center, Oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov dne 27. 6. 1996 pod zap. št. 217,
z nazivom pravila sindikata delavcev Mest-
ne uprave MOL, ki jo je zahtevala poob-
laščena oseba sindikata z imenom: Sindikat
delavcev Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana in sedežem: Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, Ljubljana.

Št. 028-4/96-3 Ob-2968

Statut sindikata Belinka, Ljubljana, Za-
savska 95 – Konfederacija novih sindika-
tov Slovenije – Neodvisnost, sprejet na obč-
nem zboru sindikata delavcev podjetja Be-
linka, Ljubljana, Zasavska 95 – Konfedera-
cija novih sindikatov Slovenije –
Neodvisnost z dne 29. 5. 1996 se hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Beži-
grad.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov št. 4, dne 27. 6. 1996.

Št. 28-2/96 014 27 Ob-2969

Pravila sindikata kovinske in elektro in-
dustrije podjetja Kostroj – Obdelava, spre-
jeta na občnem zboru sindikata Sindikat
kovinske in elektro industrije Slovenije,
SKEI, Sindikat podjetja Kostroj – Obde-
lava Slovenske Konjice, s sedežem v Slo-
venskih Konjicah, Tovarniška ul. 2, dne
15. 11. 1993, se hranijo pri Upravni enoti
Slovenske Konjice.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 49, dne 26. 6. 1996.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 40/96 S-220

To sodišče je s sklepom St 40/96 dne
26. 6. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Brest Marof, d.o.o., Stari trg,
C. notranjskega odreda 46, Stari trg.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ne-
venka Šorli, dipl. jur.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 10. 1996 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 6.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 6. 1996

St 10/96 S-221

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/96 dne 21. 6. 1996 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gozdar-
ska kmetijska zadruga Maribor, Stros-
smayerjeva 34/a, Maribor.

Odslej firma glasi Gozdarska kmetijska
zadruga Maribor, Strossmayerjeva 34/a, Ma-
ribor – v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
odv. Tanja Kompara, Prešernova 1, Mari-
bor.

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

dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

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

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
25. 9. 1996 ob 10. uri, v sobi 330 tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 21. 6.
1996.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 6. 1996

St 11/96 S-222

To sodišče je dne 26. 6. 1996 izdalo
naslednji sklep:

1. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom Aurea, d.d., Kovinsko predeloval-
na industrija Celje, Kersnikova 17, Celje.

2. Za stečajno upraviteljico se določi
Zdenka Batistič, dipl. ek., stan. Dramlje 2,
Dramlje.

3. Upnike pozivamo, da svojo terjatev
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v skladu z določilom 137.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

4. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.

5. Narok za preizkus terjatev bo dne
27. septembra 1996 ob 9. uri, soba št. 106/I
tega sodišča.

6. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil objavljen na oglasni deski dne 26. 6.
1996.

St 5/96 S-223

To sodišče objavlja v stečajni zadevi ste-
čajnega dolžnika Predilnica Laško, pro-
izvodnja in trženje, d.o.o., Laško, Podš-
mihel 1 – v stečaju, v skladu s 142/4 čl.
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 47/93), sklep z dne
26. 6. 1996:

1. Drugi narok za preizkus terjatev bo
dne 11. 9. 1996 ob 9. uri, v sobi 106/I tu-
kajšnjega sodišča.

2. Oklic za drugi narok za preizkus ter-
jatev je bil nabit na oglasno desko dne 26. 6.
1996.

Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 6. 1996

St 60/91 S-224

To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Podi in podloge Zvezda,
p.o., Maribor, Sokolska 19 – v stečaju, dne
10. 9. 1996 v sobi št. 330 ob 10.30

– šesti narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za

glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka tukajšnjega sodišča (soba št. 227)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 6. 1996
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La-418

Podjetje Elektromontaža, p.o., Ljub-
ljana, Tržaška 126, podaljšuje javni poziv
upravičencem do interne razdelitve in no-
tranjega odkupa delnic, ki je bil prvič ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 2/96 z dne
19. I. 1996 in v dnevniku Delo dne 11. 1.
1996 in na oglasni deski podjetja.

Javni poziv za vpis in vplačilo delnic iz
notranjega odkupa se podaljšuje do 31. 7.
1996.

Dodatne informacije dobite na sedežu
podjetja.

Elektromontaža, p.o., Ljubljana

Št. 143/96 La-414

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Zlati grič, kmetijsko pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Slov. Konjice, ki
ga je z odločbo LP 01022/1996-KJ z dne
29. 5. 1996 odobrila Agencija za prestruk-
turiranje in privatizacijo skladno z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju podjetja
Zlati grič, d.o.o., Slovenske Konjice, objav-
lja program lastninskega preoblikovanja
podjetja Zlati grič, d.o.o., Slov. Konjice.

1. Firma in sedež: Zlati grič, kmetijsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Slovenske Ko-
njice.

Družba je vpisana v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
registrsko številko vložka 1-3037-00.

2. Matična številka: 5102049.
3. Dejavnost: kmetijska proizvodnja, in

sicer: vinogradništvo, živinoreja, sadjarstvo,
gojitve in izkoriščanje gozdov.

4. Pravna oblika organiziranosti: družba
je 100%-ni družbeni lastnini, domači kapi-
tal.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpi-

sanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic:
7.1 Interna razdelitev:
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja (I. krog), da

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja vpišejo delnice v za-
meno za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic, namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preob-
likovanje z interno objavo na oglasni deski
najkasneje v roku 5 dni razpisala nov 15-
dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih
članov, zaposlenih v podjetju (II. krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so navadne delnice, glasijo se na ime in so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.

Delnice iz interne razdelitve, ki bodo
ostale neodkupljene tudi po II. krogu, bo
podjetje preneslo na Sklad RS za razvoj.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
Večer ter na oglasnih deskah podjetja vpi-
šejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Delnice se plačujejo z gotovino oziroma z
morebitnimi presežki lastninskih certifika-
tov iz interne razdelitve.

Ko upravičenec plača kupnino za delni-
ce, postane udeleženec notranjega odkupa.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.

Program notranjega odkupa je uspešen
pod pogojem, da v njem sodeluje najmanj
1/3 zaposlenih v podjetju. Organiziranost
udeležencev notranjega odkupa bo določe-
na s pravili notranjega odkupa, ki jih bodo
sprejeli upravičenci na svojem zboru.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen,
prenosljive samo znotraj programa (poseb-
nost so delnice, pridobljene v okviru notra-
njega odkupa s presežki certifikatov, ki so
prenosljive dve leti po pridobitvi samo z
dedovanjem, po tem obdobju pa so prenos-
ljive do konca trajanja programa v okviru
upravičencev programa). Po programu no-
tranjega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delničarskega sporazuma
in skladno s statutom družbe. Vse delnice
so navadne, imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende in do ste-
čajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci s certifikati lahko vpisovali in vplače-
vali na sedežu podjetja vsak delovnik od 8.
do 14. ure v okviru zgoraj opredeljenih ro-
kov, v primeru vplačila delnic z gotovino pa
na privatizacijski podračun podjetja št.:
50720-698-70125, z navedbo: Plačilo kup-
nine za deleže podjetja v notranjem odkupu.

9. Vse delnice se vodijo v dematerializi-
rani obliki.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom, pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. št. 063/754-930 ali osebno na sedežu

podjetja. Kontaktna oseba je Marija Brač-
ko.

Pravni pouk:
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

Zlati Grič, d.o.o., Slovenske Konjice

Št. 24/6-96 La-415

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
00939/1996-BR z dne 6. 6. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

1. Firma in sedež: KEMA PUCONCI,
Kremen in specialni gradbeni materiali,
p.o., Puconci 109, Puconci.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Murski
Soboti, Enota v Murski Soboti pod številko
reg. vl. 1/303-00.

2. Matična številka: 5042321.
3. Osnovna dejavnost: proizvodnja dru-

gih nekovinskih mineralnih izdelkov.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

31%,
– upravičenci iz javne prodaje delnic

podjetja – 9%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 31% razpi-
sanih delnic,

– javna prodaja delnic podjetja v višini
do 9% razpisanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev:
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Slovenec, ter na oglasni
deski podjetja vpišejo delnice v zameno za
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lastniške certifikate (I. krog). Če v navede-
nem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo
internega razpisa začel teči nov 30-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek del-
nic do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred izte-
kom 30-dnevnega roka, če bodo pred izte-
kom tega roka vpisane in vplačane vse del-
nice iz interne razdelitve. Podjetje bo delni-
ce vodilo v dematerializirani obliki, udele-
žencem pa bo izdalo začasnice oziroma
potrdila za vsako vplačilo. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v časo-
pisu Slovenec ter na oglasni deski podjetja
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popus-
tom. Delnice se vplačujejo z gotovino ozi-
roma morebitnimi presežki lastniških certi-
fikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki ne
bodo odkupljene v prvem obroku, bo do
dokončnega odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj. Delnice, pri-
dobljene v okviru programa notranjega od-
kupa, so, dokler program ni zaključen, pre-
nosljive samo znotraj programa, v nadalje-
vanju pa skladno z določili statuta in del-
niškega sporazuma združenja notranjih
delničarjev. Vse delnice so navadne, imen-
ske in dajejo poleg pravice do udeležbe pri
dobičku in stečajni masi podjetja tudi pravi-
co do upravljanja.

Poseben privatizacijski podračun je od-
prt pri Agenciji za plačilni promet, nadzor
in informiranje, podružnica Murska Sobota
št. 51900-698-71400.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na se-
dežu podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Pogoji javne prodaje delnic podjetja
bodo objavljeni v časopisu Slovenec po iz-
vedeni interni razdelitvi in notranjem odku-
pu.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila so na
voljo pri Franko Francu tel. 069/45-020.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

Agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljub-
ljani.

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

Kemo Puconci p.o.

Št. 07/440 La-416
Na podlagi programa lastninskega preob-

likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01594/1996 - MB z dne 17. 6. 1996 odobri-
la Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo ter v skladu z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij, podjetje ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

1. Firma in sedež: Gozdno gospodarstvo
Bled, n.sol.o., Ljubljanska c. 19, Bled.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju,
Enota v Kranju pod številko reg. vl.
1-243-00.

2. Matična številka: 5146763.
3. Osnovna dejavnost:

– gojitev, varstvo in izkoriščanje goz-
dov,

– gradnja gozdnih prometnic in drugih
objektov, namenjenih za izkoriščanje goz-
dov,

– prevoz lesa v cestnem prometu,

– gojitev, varstvo in izkoriščanje goz-
dov, na katerih je lastninska pravica.

4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
20%,

– upravičenci iz javne prodaje delnic
podjetja – 20%.

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

– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 20% razpi-
sanih delnic,

– javna prodaja delnic podjetja v višini
do 20% razpisanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v časopisu Delo, ter na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za last-
niške certifikate (I. krog). Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, name-
njenih interni razdelitvi, bo z objavo inter-
nega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok
za vpis delnic ožjih družinskih članov zapo-
slenih v podjetju (II. krog). Če tudi v dru-
gem krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh
20% delnic, bo podjetje preostanek delnic
do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj. V
drugem krogu bo razpis končan pred izte-
kom 10-dnevnega roka, če bodo pred izte-
kom tega roka vpisane in vplačane vse del-

nice iz interne razdelitve. Podjetje bo delni-
ce vodilo v dematerializirani obliki, udele-
žencem pa bo izdalo začasnice oziroma po-
trdila za vsako vplačilo. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v časo-
pisu Delo ter na oglasni deski podjetja vpi-
šejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma
morebitnimi presežki lastniških certifikatov
iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo
odkupljene v prvem obroku, bo do dokonč-
nega odkupa zadržal in z njimi upravljal
Sklad RS za razvoj. Delnice, pridobljene v
okviru programa notranjega odkupa, so, do-
kler program ni zaključen, prenosljive samo
znotraj programa, v nadaljevanju pa sklad-
no z določili statuta in delniškega sporazu-
ma združenja notranjih delničarjev. Vse del-
nice so navadne, imenske in dajejo poleg
pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni
masi podjetja tudi pravico do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali na se-
dežu podjetja vsak delovni dan od 9. do 14.
ure v okviru zgoraj opredeljenih rokov; go-
tovinska vplačila bodo nakazana na pose-
ben privatizacijski podračun, ki je odprt pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadzor in
informiranje št. 51540-698-000-0004083 z
imenom Gozdno gospodarstvo Bled – pri-
vatizacijski podračun.

9. Pogoji javne prodaje delnic podjetja
bodo objavljeni v posebnem pozivu, ki bo
objavljen v časopisu Delo po zaključeni in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila dobite
Zdravku Siliču tel. št. 064/741-800.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri Agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave, s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljub-
ljani.

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

Gozdno gospodarstvo Bled

Št. 34 La-419
Na podlagi programa lastninskega preob-

likovanja podjetja Gostinstvo Bela Krajina
Črnomelj, p.o., Črnomelj, Kolodvorska 62,
ki ga je z odločbo št. LP 00880/1996-NGT z
dne 31. 5. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja
podjetje Gostinstvo Bela Krajina Črnomelj,
p.o., predpisano vsebino lastninskega preob-
likovanja.
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1. Firma in sedež: Gostinstvo Bela Kra-
jina Črnomelj, p.o., Kolodvorska 62, Čr-
nomelj.

2. Registracija podjetja
Podjetje je vpisano v sodnem registru pri

Temeljnem sodišču v Novem mestu enota v
Novem mestu pod reg. št. vložka 1-830-00.

3. Matična številka: 5494915.
4. Dejavnost: hoteli, moteli, kampi, re-

stavracije.
5. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje.
6. Vrednost kapitala po ocenjeni vred-

nosti na dan 1. 1. 1993 znaša 64,839.000
SIT. Zaradi oblikovanja rezerv znaša os-
novni kapital 57,180.000 SIT. Vrednost no-
miniranega družbenega kapitala znaša
57,180.000 SIT. Navedena vrednost pred-
stavlja osnovo za lastninsko preoblikovanje
podjetja. Za izvedbo lastninskega preobli-
kovanja bo izdano 57.180 navadnih delnic.
Delnice bodo izdane v nominalni vrednosti
1.000 SIT. Izhodiščna prodajna cena delni-
ce je 1.286 SIT.

7. Na predlog podjetja je agencija izbra-
la sledeče načine lastninskega preoblikova-
nja:

– interna razdelitev delnic – v višini 20%
družbenega kapitala,

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj po
29. členu – v višini 40% družbenega kapita-
la,

– prenos delnic na Pokojninski sklad – v
višini 10% družbenega kapitala,

– prenos delnic na Odškodninski sklad –
v višini 10% družbenega kapitala,

– prenos delnic na Sklad RS za razvoj –
v višini 20% družbenega kapitala.

8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.1 Gostinstvo Bela Krajina Črnomelj,

p.o., poziva vse zaposlene, nekdaj zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja, da v roku
30 dni po objavi tega poziva oziroma oglasa
v Uradnem listu RS, ter na oglasnih deskah
v podjetju, vpisujejo delnice v zameno za
lastninske certifikate.

Če v 1. krogu ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
najkasneje v petih dneh ugotovila komisija,
bo z objavo internega razpisa na oglasnih
deskah podjetja začel teči nov rok za vpis
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju.

Če tudi v 2. krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic bo podjetje preo-
stanek delnic do 20% preneslo na Sklad RS
za razvoj.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve so navadne delnice in so neprenosljive
dve leti po njihovi izdaji, razen z dedova-
njem.

9. Način vpisa
Delnice interne razdelitve bodo upravi-

čenci lahko vpisovali na sedežu podjetja v
Črnomlju, Kolodvorska 62, vsak delovnik
od 8. do 14. ure v okviru zgoraj navedenih
rokov.

10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakon temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri agenciji ni udeležil
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih
pravic v roku 15 dni od dneva te objave s

pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

11. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom in pogoji sodelovanja pri lastninskem
preoblikovanju podjetja so upravičencem na
voljo na sedežu podjetja tel. 068/51-239.

Gostinstvo Črnomelj, p.o.

Št. 24/96 La-420

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
objavlja podjetje program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja je
sprejel zbor delavcev 20. 4. 1994, Agencija
RS pa ga je potrdila dne 14. 12. 1994 z
odločbo št. LP 537/94-GV.

1. Splošni podatki
Firma: Mizarska obrtna delavnica Mo-

ravče.
Sedež: Moravče, Trg svobode 8a.
Matična številka: 5157676.
Osnovna dejavnost podjetja: izdelava in

montaža ter popravilo stavbnega in pohiš-
tvenega mizarstva.

Pravna oblika organiziranosti: družbeno
podjetje

2. Kombinacija lastninskega preobliko-
vanja

– 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%.
Vrednost družbenega kapitala je

15,759.000 SIT.
Mizarska obrtna delavnica

Moravče

La-421

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, objavlja ho-
tel Grad Podvin, d.o.o., program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja, ki ga je z odloč-
bo št. LP 01236/1996-MP z dne 6. 6. 1996
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo.

1. Firma in sedež: Hotel Grad Podvin,
d.o.o., Mošnje 1, Radovljica.

2. Matična številka: 5001935.
3. Dejavnost: Šifra podskupine dejavno-

sti: 080111.
– gostinske storitve nastanitve – hotel s

sezonskim poslovanjem,
– gostinske storitve prehrane – restavra-

cija s postrežbo,
– zdravstveni turizem in fizioterapevt-

sko-kozmetične storitve,
– organiziranje športnega lova in ribolo-

va,
– organiziranje in sodelovanje na med-

narodnih sejmih,
– druge dejavnosti v povezavi z zgoraj

navedenimi.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

z omejeno odgovornostjo.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja;

– 10% Slovenski odškodninski sklad;
– 20% Sklad RS za razvoj (z namenom

nadaljnje razdelitve pooblaščenim investi-
cijskim družbam);

– 20% upravičenci iz naslova interne raz-
delitve;

– 40% upravičenci iz naslova notranjega
odkupa.

6. Predvideni načini oziroma kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade: 40%
družbenega kapitala;

– interna razdelitev delnic: 20% družbe-
nega kapitala;

– notranji odkup delnic: 40% družbene-
ga kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja), da v 30 dneh po objavi tega pozi-
va v časniku Delo predložijo lastninske cer-
tifikate v zameno za delnice interne razdeli-
tve.

Če ostane del delnic nerazdeljen, bo pod-
jetje po končanem, 30-dnevnem roku iz
prejšnjega odstavka objavilo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih s pozi-
vom na zamenjavo lastniških certifikatov za
delnice interne razdelitve. Preostanek del-
nic, ki ne bo razporejen, bo podjetje prene-
slo na Sklad Republike Slovenije za razvoj.

Delnice interne razdelitve nosijo oznako
B, so navadne, glasijo na ime in so nepre-
nosljive dve leti od njihove izdaje, razen z
dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja), da v 30 dneh po objavi tega pozi-
va v časniku Delo s pisno izjavo in z vplači-
lom pristopijo k programu notranjega odku-
pa.

Upravičenci bodo delnice lahko vplača-
li:

– z gotovino,
– eventualno z zamenjavo presežnih last-

niških certifikatov.
Če vplačila udeležencev presežejo zne-

sek kupnine predviden za notranji odkup, se
vplačani zneski ustrezno znižajo, pri čemer
se pri zniževanju vplačil posameznikov upo-
rabi kriterij poprečnega mesečnega osebne-
ga dohodka zadnjih treh mesecev, tako da
se spremenijo razmerja, ki so nastala z vpla-
čili. V primeru zniževanja vplačil bivšim
zaposlenim in upokojencem se uporabi kri-
terij njihovih poprečnih mesečnih prejem-
kov zadnjih treh mesecev, kakršne izkažejo
z ustreznimi dokumenti.

Delnice notranjega odkupa, ki se najprej
prenesejo na Sklad Republike Slovenije za
razvoj, imajo oznako E, so navadne, imen-
ske in dajejo Skladu Republike Slovenije za
razvoj omejeno pravico do upravljanja.

Delnice notranjega odkupa, ki jih pod-
jetje v korist udeležencev notranjega odku-
pa odkupi od Sklada Republike Slovenije za
razvoj, dobijo oznako C, so navadne, imen-
ske, s pravico do upravljanja v skladu s
pravili programa notranjega odkupa, dajejo
pravico do dividende. Delnice z oznako C
so neprenosljive zunaj programa notranjega



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 35 – 5. VII. 1996 Stran 2529

odkupa, razen v primeru dedovanja. Pre-
nosljivost delnic v okviru programa notra-
njega odkupa je omejena z zahtevo, da osta-
ja najmanj ena tretjina zaposlenih med ude-
leženci programa.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa v zameno za
lastniške certifikate, dobijo oznako D ter so
enake delnicam interne razdelitve (oznaka
B) in so neprenosljive dve leti, razen z de-
dovanjem, po preteku 2 let pa so enake kot
druge delnice programa notranjega odkupa.

Organizacijo programa notranjega odku-
pa določajo pravila notranjega odkupa.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci lahko vpisali
vsak delovni dan od 8. do 14. ure v prosto-
rih finančno računovodske službe podjetja
na sedežu podjetja. Delnice iz programa no-
tranjega odkupa, ki se vplačajo z gotovino,
se vplačajo na privatizacijski podračun št.
51540-698-4111, z navedbo: “plačilo kup-
nine za delnice podjetja v notranjem odku-
pu” v roku 30 dni po objavi poziva v časni-
ku Delo.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom lastninskega preoblikovanja in pogoji
vpisa in vplačila dobijo upravičenci v do-
poldanskem času po telefonu št. 064/738-
881, ali osebno na sedežu podjetja.

Kontaktni osebi sta Marija Jan in Irena
Kalan.

Hotel Grad Podvin, d.o.o.

Št. 716-01/89-2/67 Ob-2940

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 Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) razpisuje de-
lovno mesto

1. sodnika za prekrške s sedežem v
Kamniku

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. 122-40/95 Ob-2947

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:

I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a)

– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Mariboru

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novem mestu

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem in socialnem sodišču v Ljub-
ljani, oddelek v Kranju

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Delovnem sodišču v Mariboru, odde-
lek na Ptuju

b) 

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Jesenicah

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Lendavi

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Ljubljani

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Ormožu

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Radovljici

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Trbovljah

II. na podlagi 101. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):

a)

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru

b)

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Kamniku

Razpisni pogoji

K I/a, K II/a

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/b, K II/b

diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-
šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-2941

Soča-oprema, proizvodnja in prodaja re-
habilitacijskih pripomočkov, družba z ome-
jeno odgovornostjo, Ljubljana, Linhartova
51, razpisuje na podlagi sklepa nadzornega
sveta Soča-oprema, d.o.o., delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg z zakonom do-

ločenih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje oziroma imeti:

– visoko izobrazbo tehnične ali družbo-
slovne smeri;

– obvladovanje vsaj enega svetovnega
jezika;

– najmanj štiri leta delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalski-
mi izkušnjami.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
štirih let.

Pisne prijave z dokazili o šolski izobraz-
bi in o obvladovanju vsaj enega svetovnega
jezika ter z opisom dosedanjih zaposlitev
pošljite na naslov: Soča-oprema, d.o.o.,
Ljubljana, Linhartova 51, z oznako “za raz-
pis”, v 8 dneh po objavi.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh od dneva objave.

Soča-oprema, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-2925

Klima Celje, d.o.o., Celje, Delavska c. 5,
razpisuje delovno mesto

direktorja družbe
Poleg zakonsko določenih pogojev mora

kandidat izpolnjevati še:
– ima najmanj VI. stopnjo strokovne izo-

brazbe,
– ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj,
– aktivno govori en tuj jezik.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj svoje prijave, opremljene

z dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo
v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Klima
Celje, d.o.o., 3000 Celje, Delavska c. 5, z
oznako “za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po izbiri.

Klima Celje, d.o.o., Celje

Št. 12/100-96 Ob-2926

Na podlagi zakonskih določil Univerze
v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Gerbi-
čeva 60, razpisuje

1 delovno mesto višjega strokovnega
sodelavca za področje Veterinarske in-
formatike

1 delovno mesto strokovnega sodelav-
ca za področje Kontrole kvalitete zdravil
za uporabo v veterinarski medicini

Na razpis se lahko javijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– državljanstvo Republike Slovenije,
– doktor veterinarske medicine,
– eno leto delovnih izkušenj,
– habilitacija iz ustreznega področja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev bomo prejemali osem dni od obja-
ve na naslov: Veterinarska fakulteta, Gerbi-
čeva 60, Ljubljana.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Ljubljana

Razpisi delovnih mest
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Št. 2-1-2/96 Ob-2927

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,
Šempeter pri Gorici, objavlja prosta delov-
na mesta:

pomočnika direktorja za strokovno
medicinske zadeve

Pogoji:

– zdravnik specialist,

– 5 let delovnih izkušenj,

– strokovne in organizacijske sposobno-
sti, pomembne za vodenje in koordiniranje.

predstojnika oddelka za laboratorij-
sko diagnostiko

Pogoji:

– specialist klinične biokemije,

– 2 leti delovnih izkušenj kot specialist,

– strokovne in organizacijske sposobno-
sti vodenja.

predstojnika oddelka za radiologijo
Pogoji:

– zdravnik specialist radiolog,

– 2 leti delovnih izkušenj kot specialist,

– strokovne in organizacijske sposobno-
sti vodenja.

vodje splošnopravnega sektorja
Pogoji:

– diplomirani pravnik, diplomirani orga-
nizator dela,

– 2 leti delovnih izkušenj,

– sposobnost organizirati in voditi delo.

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, 5290 Šempeter pri Gorici.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca
Šempeter pri Gorici

Št. 569/81-43 Ob-3008

Elektro-Slovenija, p.o., Izobraževalni
center elektrogospodarstva Slovenije, Ljub-
ljana, Hajdrihova 2, razpisuje prosta mesta

predavateljev
za izvajanje višješolskega programa izo-

braževanja “inženir/inženirka elektroener-
getike” za predmete:

1. strokovna terminologija v tujem jezi-
ku – angleški jezik – nemški jezik,

2. poslovno sporazumevanje in vodenje,

3. ekonomika in management podjetja,

4. varstvo pri delu, požarna varnost in
varstvo okolja,

5. tehniška regulativa in projektiranje,

6. računalništvo in informatika,

7. električne meritve,

8. krmilja in regulacije,

9. uporabna mehanika, hidrodinamika in
termodinamika,

10. elementi EES,

11. zaščita EES,

12. vodenje obratovanja EES.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje na
osnovi določil zakona o organizaciji in fi-
nanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96), pravilnika o postopku za pri-
dobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l.

RS, št. 17/96), odredbo o izobrazbi preda-
vateljev višjih šol in drugih strokovnih de-
lavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 33/96) ter kriterijev za določi-
tev vidnih dosežkov na strokovnem področ-
ju za pridobitev naziva predavatelj višje šo-
le (Ur. l. RS, št. 27/96).

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa
na naslov Izobraževalnega centra.

Informacije: tel. 061/1254-140.
Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Št. 60101-0001/95-7 Ob-2998

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj

preklicuje
ponovni javni razpis za izbiro najugod-

nejšega ponudnika za izdelavo energetske-
ga pregleda stavb osnovnih šol Mestne ob-
čine Kranj z lastnim kuriščem v letu 1996,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
33/96 z dne 21. 6. 1996, Ob-2362, Št.
60101-0001/95, na strani 2396.

Mestna občina Kranj

Popravek

Št. 96/96 Ob-2483

V javnem natečaju za idejno arhitektur-
no in konstrukcijsko zasnovo mosta pri Cu-
krarni ter za ureditev parterja in obrobja
cestne povezave Roška–Njegoševa med Po-
ljansko cesto in Ilirsko ulico, kot sestavin
notranjega cestnega obroča, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31/96 z dne 14. VI.
1996, Ob-2267, št. 84/96 se spremenjeni
tekst pravilno glasi:

1. natečajniki lahko natečajno gradivo
prevzamejo do 19. julija 1996 v prostorih
DAL, Karlovška 3, Ljubljana;

2. vprašanja v zvezi z natečajem lahko
natečajniki pošljejo na Oddelek za urbani-
zem in okolje Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana, do
vključno 10. avgusta 1996;

3. ocenjevalna komisija bo odgovorila na
vprašanja do 20. avgusta 1996;

4. podlogo za maketo lahko natečajniki
dvignejo od 20. avgusta 1996 dalje v pro-
storih DAL, Karlovška 3, Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za urbanizem in okolje in
Društvo athitektov Ljubljana

Št. 01-28/96 Ob-2922

Na podlagi 38. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94) in 33. člena odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94), Občina Žiri objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev investicijsko

vzdrževalnih del na objektu Osnovne
šole Žiri v Občini Žiri po programu za

leto 1996
1. Investitor: Občina Žiri.
2. Predmet razpisa so investicijsko vzdr-

ževalna dela na Osnovni šoli Žiri v Občini
Žiri po programu del za leto 1996. Seznam
predvidenih del in detajlne popise prejmejo
ponudniki z razpisno dokumentacijo. Inve-
sticijsko vzdrževalna dela zajemajo gradbe-
na dela vseh vrst, obrtniška in inštalacijska
dela.

3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del znaša 6,550.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

vorno za izvedbo del,
– sodno registracijo in inšpekcijsko do-

voljenje za opravljanje razpisanih del,
– eventualne druge elemente, ki investi-

torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe,
– vzorec pogodbe.
5. Rok izvedbe: razpisana dela bodo iz-

vedena v mesecu juliju in avgustu 1996.
6. Merila za izbiro izvajalca: najugod-

nejši ponudnik bo izbran na osnovi referenc
ponudnika na podobnih delih, ponujene ce-
ne in plačilnih pogojev.

7. Kompletnost ponudbe: ponudniki lah-
ko oddajo ponudbe za posamezno vrsto del
iz seznama investicijsko vzdrževalnih del
ali za več del skupaj.

8. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo popise predvidenih investi-
cijsko vzdrževalnih del in detajlne pogoje
razpisa na Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri
pri Kseniji Planinšek, tel. 064 691-335. Od-
kupnina razpisnega elaborata znaša 6.000
SIT. Ob dvigu razpisne dokumentacije pri-
čakujemo predložitev dokazila o vplačilu.

9. Rok za oddajo ponudbe: ponudbo je
potrebno oddati pismeno v roku 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Ob-
čina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri z naslo-
vom ponudnika in oznako: “Vzdrževanje
družbene dejavnosti – ponudba, Ne odpi-
raj”.

10. Odpiranje ponudb bo 17. junija 1996,
ob 12. uri, v prostorih Občine Žiri.

11. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni pismeno v 10 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Žiri

Št. 337/96 Ob-2923

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), 17. člena
statuta Občine Šentjernej (Ur. list RS, št.
43/95) ter proračuna Občine Šentjernej za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 20/96) - postavka
13.3.1., Občina Šentjernej objavlja
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javni razpis
za oddajo del: gradnja mostu, prestavitev

vodovoda, začasna prestavitev ceste in
rekonstrukcija ceste v Dol. Stari vasi
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za gradnjo mostu, prestavi-
tev vodovoda, začasna prestavitev ceste in
rekonstrukcijo ceste v Dol. Stari vasi v skla-
du z razpoložljivo tehnično dokumentacijo.

2. Orientacijska vrednost del znaša
19,000.000 SIT.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Občini Šentjernej vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure.

Informacije o razpisnih delih pa dobijo
od inž. Jakše Milana ustno ali po telefonu
068/81-408.

Ponudba mora vsebovati elemente dolo-
čene v 12. členu odredbe o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del.
(Ur. list RS, št. 28/93), ki se financirajo iz
proračuna Občine Šentjernej.

4. Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani ponudniki plačati ma-
terialne stroške v višini 15.000 SIT na žiro
račun Občine Šentjernej, št.
52100-630-40120.

5. Ponudbo je potrebno oddati najkasne-
je v 15 dneh od dneva razpisa v tajništvu
župana ali po pošti v zaprtih kuvertah z
oznako »gradnja mostu, prestavitev vodo-
voda, začasna prestavitev ceste in rekon-
strukcija ceste v Dol. Stari vasi - ne odpiraj,
na naslov Občina Šentjernej, Trubarjeva ce-
sta 5, 8310 Šentjernej.

6. Predvideni pričetek del je 20 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,

– usposobljenost ponudnika za izvedbo
ponujenih del,

– rok izvedbe,

– konkurenčnost cen,

– finančni pogoji,

– ter izjava ponudnika o strinjanju, da
najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša,

– in druge ugodnosti ponudnika.

8. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Šentjernej naslednji delovni dan
po poteku roka za oddajo ponudb, ob 12.
uri.

10. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del glede na finančno sposobnost.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Šentjernej

Ob-2192

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, razpisuje na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme: potopni refraktome-
ter ZEISS (Gerber Instrumments 41.0100) –
osnovna oprema s standardno prizmo za
analize mleka:

– prizma L 1 (n = 1,3254 – 1,3664),
– kopel,
– držalo za termometer,
– termometer + 10° + 30°C,
– ogledalo,
– stojala za 12 vzorcev.
2. Lokacija: Veterinarska fakulteta, Ger-

bičeva 60, Ljubljana.
3. Ponudba mora vsebovati znesek in

plačilne pogoje, predvideni rok dobave, po-
datke o garanciji in servisu opreme, dokazi-
lo o registraciji in obrazce BON.

4. Rok za sprejem ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Veterinarska fakulteta, Ger-
bičeva 60, p. p. 3425, ali osebno v vložišču
fakultete na istem naslovu.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika, opremljene z oznako
“Ne odpirati – ponudba za javni razpis –
centrifuga”.

6. Odpiranje ponudb bo 8. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri, v prostorih Veterinarske fakultete, Ger-
bičeva 60. Pri odpiranju ponudb morajo ime-
ti prisotni predstavniki pisna pooblastila za
zastopanje.

7. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok, ser-
vis, poslovne reference.

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

9. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
1258-292 – doc. dr. Darinka Doganoc.

Veterinarska fakulteta
Univerze v Ljubljani

Št. 11935/IO Ob-2454

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
Uprava RS za jedrsko varnost

javni razpis
za izbiro izvajalca za detajlno geološko

kartiranje območja Libne pri Krškem in
okolice

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa je detajlno geološko
kartiranje hriba Libne pri Krškem in okoli-
ce v skupni površini 50 km2, po metodologi-
ji kartiranja vseh golic v merilu 1:5000 in
izdelava strukturnoformacijske karte nave-
denega območja.

3. Podrobnejši opis in obseg del je razvi-
den iz razpisne dokumentacije, ki jo zainte-
resirani lahko dvignejo od dneva objave raz-
pisa v Uradnem listu RS, vsak delovnik od
9. do 15. ure, v sobi št. 257 Uprave RS za
jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljubljana.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 6,000.000 SIT.

5. Rok izdelave strukturnoformacijske
karte: 15. 11. 1996.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnega
razpisa za oddajo javnih naročil in mora
vsebovati vse elemente, navedene v razpi-
sni dokumentaciji.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference, izobrazba izvajalcev in nji-
hova pridobljena praksa na področju struk-
turnogeološkega kartiranja,

– ponudbena cena (op. najcenejša ponud-
ba ni nujno tudi najugodnejša),

– izvedbeni rok,
– metodologija in tehnologija izvedbe

del,
– program zagotovitve kakovosti.
8. Rok za oddajo ponudbe je 22. 7. 1996

do 12. ure, v sobi 257 Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1996
ob 12. uri, v prostorih Uprave RS za jedrsko
varnost, Vojkova 59, Ljubljana.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po zaključenem roku za
oddajo ponudb.

11. V roku 10 dni po izbiri najugodnej-
šega ponudnika bo naročnik z njim sklenil
pogodbo za izvedbo razpisanega dela.

Uprava RS za jedrsko varnost

Ob-2479

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljajo
Občina Tolmin, OŠ F. Bevka, Tolmin in OŠ
D. Muniha, Most na Soči

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje
prevozov osnovnošolskih učencev

1. Naročniki:
a) Občina Tolmin, Ul. padlih borcev 1b,
b) OŠ Franceta Bevka, Tolmin, Dijaška

20b,
c) OŠ Dušana Muniha, Most na Soči 18a.
2. Predmet razpisa
Izvajanje prevozov osnovnošolskih

učencev na naslednjih dnevnih relacijah:
a) 1. paket – šolski okoliš OŠ Tolmin

(paket 1),
– Tolmin–Ljubinj–Tolmin,
– Tolmin–Volčanska Sela–Tolmin,
– Tolmin–Poljubinj–Tolmin,
– Tolmin–Kamno–Tolmin (za šolo Kam-

no),
– Tolmin–Zadlaz Žabče–Tolmin.
b) 2. paket – šolski okoliš OŠ Most na

Soči (paket 2)
– Most na Soči–Temljine–Most na Soči,
– Most na Soči–Kanalski Lom–Most na

Soči,
– Most na Soči–Modrejca–Most na So-

či,
– Most na Soči–Slap ob Idrijci–Most na

Soči,
– Most na Soči–Gornji Log–Most na So-

či.
c) 3. paket – šolski okoliš OŠ Most na

Soči (paket 3)
– Most na Soči–Stopnik–Most na Soči,
– Most na Soči–Idrija pri Bači–Most na

Soči.
3. Šolski prevozi se s tem razpisom od-

dajajo za šolsko leto 1996/97.
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Razpisano dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na sedežu Občine Tolmin.

Dodatne informacije o razpisanih prevo-
zih lahko dobite na upravah osnovnih šol v
Tolminu in na Mostu na Soči ter na Občini
Tolmin.

4. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki z dovoljenjem pristojnega organa za
prevoz oseb.

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

ma 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),

– podpisano razpisno dokumentacijo,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
Ponudnik lahko ponuja prevoze le v pa-

ketih skladno s tem razpisom.
5. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-

niki, ki bodo:
– ponudili prevoze s primernim vozilom,
– ponudili najnižjo ceno na km,
– imeli najugodnejše reference,
– ponudili druge ugodnosti.
6. 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”. Na ovojnici mora biti označen paket
prevozov, ki ga ponudnik ponuja. Če 15.
dan ni delovnik, je treba ponudbe oddati
prvi naslednji delovni dan istemu naslovni-
ku do 13. ure.

7. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la razpisna komisija za šolske prevoze, ki jo
imenuje Občina Tolmin.

8. Javno odpiranje ponudb bo 30. julija
1996 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Tolmin,
Ul. padlih borcev 1b.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb. Naroč-
niki si pridržuje pravico, da ne izberejo no-
bene ponudbe.

Občina Tolmin

Ob-2439

Mercator – Kmetijska zadruga Trebnje,
razpisuje skladno s 1., 2. in 3. členom odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in po pooblastilu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih

zemljišč agromelioracijskega kompleksa
Žubina – I. del Veliki Gaber

I. Opis razpisanih del
1. Odstranitev nizke zarasti – grmovja

na kmetijskih površinah.
2. Ruvanje skalnih samic z bagrom,

opremljenim s hidravličnim kladivom in
ravnanje kamnitih grobel z bagrom, oprem-
ljenim z zajemalko.

3. Planiranje površin z buldožerjem ali
nakladalcem.

4. Ureditev poti – strojna razširitev ter
gramoziranje.

Predvidena vrednost: 25,000.000 SIT.

II. Vsebina ponudbe
1. Cena za efektivno strojno uro za po-

stavke 1., 2., 3. in 4.
2. Cena za m3 gramoza – nabava, dovoz

in vgrajevanje z valjanjem.
3. Tehnični podatki strojev.
4. Začetek del.
5. Plačilni pogoji.
6. Veljavnost ponudbe in ostale pogoje.
7. Potrebne priloge, ki jih določata

odredba o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in ponudbeni pogoji, ki jih ponud-
niki dobijo pri naročniku.

III. Rok oddaje ponudbe
Rok oddaje ponudbe je 15 dni po objavi

v Uradnem listu RS. Pričetek roka je prvi
dan po objavi, konec petnajsti dan po objavi
ob 12. uri.

IV. Način oddaje ponudb
Ponudba mora biti oddana v razpisanem

roku na naslov: Mercator – Kmetijska za-
druga Trebnje, Baragov trg 3, 8210 Treb-
nje, v zaprti ovojnici, po pošti oziroma oseb-
no.

Na ovojnici mora biti oznaka “Ponudba
agromelioracija Žubina – I. del Veliki Ga-
ber, Ne odpiraj” ter polni naslov ponudnika.

V. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno pr-

vi delovni dan po poteku roka oddaje po-
nudb, in sicer ob 12. uri, v prostorih Kmetij-
ske zadruge Trebnje, Baragov trg 3, Treb-
nje.

VI. Merila za izbiro izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-

vala reference pri izvajanju tovrstnih del,
plačilne pogoje, roke izvedbe in ceno.

VII. Rok izvedbe del
Dela se bodo predvidoma izvajala v času

od avgusta 1996 do decembra 1996.
VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila in ponudbeno doku-

mentacijo dobite tretji in četrti delovni dan
po objavljenem razpisu, na naslovu naroč-
nika ali po tel. 068/44-020, faks 068/44-066.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije. Zato si naročnik pridržuje pravico do
sprememb rokov in obsega razpisanih del.

M – Kmetijska zadruga Trebnje

Ob-2609

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja pločnika do

Policijske postaje Tržič
Dokumentacija razpisnih del bo na raz-

polago v prostorih Občine Tržič, Trg svo-
bode 18, Tržič, v pisarni Urada za urejanje
prostora od 8. 7. 1996 do 10. 7. 1996 od
7. do 13. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
17. 7. 1996 do 9. ure na Občino Tržič, v
pisarno Urada za urejanje prostora na Obči-
ni Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

Odpiranje ponudb bo isti dan (17. 7.
1996) ob 10. uri, v pisarni Urada za urejanje
prostora na Občini Tržič, Trg svobode 18.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
pločnika do Policijske postaje Tržič”.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 24. 7. 1996.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Ob-2610

Občina Tržič, Trg svobode 18, na podla-
gi določil odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izgradnja objekta

rezervoar Brdo
Dokumentacija razpisnih del bo ob pla-

čani kotizaciji v višini 30.000 SIT na razpo-
lago v prostorih Občine Tržič, Trg svobode
18, Tržič, v pisarni Urada za urejanje pro-
stora od 8. 7. 1996 do 10. 7. 1996 od 7. do
14.30.

Orientacijska vrednost del znaša
11,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite do
17. 7. 1996 do 9. ure na Občino Tržič, v
pisarno Urada za urejanje prostora na Obči-
ni Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

Odpiranje ponudb bo 18. 7. 1996 ob 10.
uri, v pisarni Urada za urejanje prostora na
Občini Tržič, Trg svobode 18.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj! Ponudba za izgradnjo
objekta rezervoar Brdo”.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje do 24. 7. 1996.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– strokovna usposobljenost (reference),
– rok izvedbe,
– cena.

Občina Tržič
Urad za urejanje prostora

Št. 2.0.-2207/96 Ob-2621

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil, ki se
financirajo iz proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) objavljamo

ponovni javni razpis
za izdelavo projekta PGD, PZI
rekonstrukcije proge na odseku

Metlika–Ljubljana
A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD, PZI rekonstrukcije proge na odseku
Metlika–Ljubljana.

3. Lokacija
Objekt se nahaja od km 76 + 744 do km

78+232 proge Metlika–Ljubljana.
4. Čas del
Rok za izdelavo projekta je november

1996.
5. Vrednost del: 4,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji
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Pismena ponudba za razpis mora vsebo-
vati:

a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) registracijo ponudnika,
d) reference ponudnika in reference po-

sameznih strokovnjakov,
e) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih na delih s področja
železnic – projektiranje zgornjega in spod-
njega ustroja prog,

f) ime in priimek odgovornega vodje pro-
jekta,

g) kontaktna oseba,
h) boniteto – izpolnjene obrazce BON-1

in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

i) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa,

j) potrjene razpisne pogoje in splošne po-
goje za pogodbe,

k) druge pogoje za ugotavljanje primer-
nosti izvajalca, zaradi katerih ponudnik me-
ni, da pomenijo določeno prednost pri ugo-
tavljanju primernosti oziroma predstavljajo
določeno ugodnost za naročnika,

l) podatke o dosedaj sklenjenih poslih v
zadnjih 12 mesecih posebej s SŽ,

m) seznam podizvajalcev in njihove re-
ference,

n) potrjeno ponudbo (z veljavnostjo, op-
cijo 30 dni od dneva odpiranja),

o) potrjeno pogodbo,
p) varščino ponudbe 10% (rok 30 dni od

veljavnosti ponudbe).
C. Merila za ugotavljanje najugodnejše-

ga ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-

gotavljal najuspešnejšo realizacijo ponuje-
nih del po naslednjih kriterijih:

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega

področja dela,
e) poznavanje tehnologije železniškega

prometa s poudarkom na poznavanju pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

f) primernejšo usposobljenost strokovnih
kadrov,

g) finančna trdnost in sposobnost,
h) daljše obdobje sodelovanja pri delih

za omrežje SŽ.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
Razpisno dokumentacijo in ostale infor-

macije lahko dobite pri Slovenskih železni-
cah, d.d., Ljubljana, pri Ćućiću, dig., tel.
13-13-144, int. 41-55, od 8. 7. 1996 do
vključno 12. 7. 1996 od 8. do 10. ure.

Ponudbo za javni razpis je treba predlo-
žiti do vključno 21. 7. 1996 do 8.30, v taj-
ništvu Infrastrukture na Slovenskih železni-
cah, d.d., Kolodvorska ul. 11, v Ljubljani.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis”, na-
slovljena na Slovenskih železnicah, d.d.,
Ljubljana.

Odpiranje ponudb bo 21. 7. 1996 ob 9.
uri, v prostorih SŽ, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, v sobi 207.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-2622

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in na
podlagi 36. člena zakona o financiranju ob-
čin (Ur. l. RS, št. 80/94) Občina Dobrepolje
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje del pri obnovi pokopališkega

zidu na Vidmu
1. Naročnik: Občina Dobrepolje, Videm

35, Videm-Dobrepolje, ki jo zastopa župan
Anton Jakopič.

2. Predmet razpisa
Gradbena dela pri obnovi zahodnega de-

la pokopališkega zidu. Dela zajemajo ruše-
nje obstoječega zidu do nivoja pokopališča,
izkop temelja novega zidu, izdelava le-tega
ter obbetoniranje oziroma betoniranje no-
vega zidu.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak dan od 8. do 11. ure, v prostorih Obči-
ne Dobrepolje.

4. Rok za izvedbo del: dela se bodo iz-
vajala v mesecu avgustu 1996.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– reference s področja razpisanih del,
– ponudbena cena v SIT,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
6. Dostava ponudbe
Ponudniki naj ponudbe dostavijo po po-

šti ali osebno na naslov: Občina Dobrepo-
lje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, v
zapečatenih kuvertah z oznako: “Ne odpiraj
– ponudba za obnovo pokopališkega zidu”.

Rok za oddajo ponudbe je 15. delovni
dan od objave v Uradnem listu RS, do 8.30,
pri čemer se kot delovni dnevi ne štejejo
sobote, nedelje in prazniki. Odpiranje po-
nudb bo še isti dan ob 9. uri. Ponudniki
bodo o izbiri obveščeni v 10 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Dobrepolje

Ob-2623

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) ter 24. člena statuta Občine Ra-
če-Fram (MUV, št. 11/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86), Občina Rače-Fram
kot investitor objavlja

javni razpis
za obnovitvena dela na cesti Šestodobe v

Občini Rače-Fram
Orientacijska vrednost del znaša

10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 10.000 SIT) na Občini
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Božu
Štauberju.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 7. 1996 v tajništvo Občine Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – obnovitvena dela na
cesti Šestdobe, Občina Rače-Fram”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1996,
v prostorih Občine Rače Fram, Grajski trg
14, Rače, ob 9. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Rače-Fram

Št. 352-39-6-96 Ob-2916

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina in MKS Rogaška
Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

nogometnega igrišča v Športnem parku
Rogaška Slatina

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo nogometnega igrišča v Športnem
parku Rogaška Slatina. Razpisana so grad-
bena dela za izvedbo nogometnega igrišča.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška 2. Informacije lahko dobite na
tel. 063/814-222.

3. Predvideni rok pričetka del je 15. 8.
1996.

4. Rok za dokončanje del je 15. 11. 1996.
5. Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: fiksna cena po enoti za izvede-
na dela do konca gradnje, obračun del po
gradbeni knjigi, zahtevani avans, možnost
kreditiranja ali zamik plačil, reference izva-
jalca in način plačila izvedenih del po situa-
cijah. Investitor si pridržuje pravico, da se v
primeru prekoračitve proračunske postavke
izvede samo določena dela iz ponudbenega
predračuna.

7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška 2, Rogaška
Slatina.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za nogometno
igrišče”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 12. uri, v prostorih Občine Rogaška Sla-
tina.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 9/96 Ob-2918

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 Šoštanj

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

vzdrževalnih del na lokalnih cestah
Občine Šoštanj
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1. Predmet razpisa: izvedba vzdrževal-
nih del na lokalnih cestah (sedem odsekov
cest).

2. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobo-
de 12, Šoštanj.

3. Lokacija: lokalne ceste na območjih
Bele vode, Gaberke, Lokovica, Ravne in
Skorno-Florjan.

4. Predviden pričetek del je julij 1996,
rok dokončanja del je oktober 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 8. 7. 1996 do 16. 7. 1996
med 8. in 12. uro, v tajništvu Občine Šo-
štanj, Trg svobode 12, Šoštanj (tel.
063/882-652) na podlagi dokazila o plača-
nih stroških v znesku 7.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10168 Občina Šoštanj.

7. Orientacijska vrednost del: 20,000.000
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena (vključen p. d.),
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s

kompenzacijami itd.).
9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je

22. 7. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba – vzdrževa-
nje lokalnih cest”.

10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 22. 7. 1996 ob 13. uri, v prostorih
Občine Šoštanj.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 30 dneh po od-
piranju ponudb.

Občina Šoštanj

Št. 84/96 Ob-2919

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana, objavlja na podlagi določil za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za dobavo pisarniškega, potrošnega in

računalniškega materiala, papirja, čistil,
barv in toaletno-sanitarnega materiala

1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-
niškega, potrošnega in računalniškega ma-
teriala, papirja, čistil, barv in toaletno-sani-
tarnega materiala za potrebe Okrožnega so-
dišča v Ljubljani in vseh okrajnih sodišč s
tega sodnega okrožja.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 55,000.000 SIT letno.

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

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, soba 38 in 19, med
9. in 12. uro, pri Majdi Bobnar in Zvonki
Mušič.

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

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne doba-
ve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bodo priloženi trenutno veljavni
uradni cenik in uradni cenik samo za arti-
kle, navedene v razpisni dokumentaciji,

– plačilne pogoje najmanj 20 dni po po-
samezni dobavi,

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

verte, nalepke) v zadostnem številu za opra-
vo preizkusa ustreznosti in prospektni ma-
terial.

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

viru posamezne skupine pisarniškega mate-
riala po razpisni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

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

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov po posameznih skupinah razpisne do-
kumentacije so:

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

– kakovost ponujenega materiala,
– konkurenčnost cen,

– dobavni rok za običajna naročila,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo hitre dobave ob urgentnem naro-
čilu (odzivni čas),

– brezplačna dostava na lokaciji vseh so-
dišč, tj. sodnega okrožja,

– možnost dobave materiala izven speci-
fikacije v okviru posamezne skupine pisar-
niškega materiala.

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

8. Rok za oddajo ponudb je 20. 8. 1996
do 10. ure.

9. Ponudbe morajo prispeti do 20. 8.
1996 do 10. ure, v vložišče Okrožnega so-
dišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, priporoče-
no po pošti ali se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, po-
trošnega in računalniškega materiala, papir-
ja, čistil, barv in toaletno-sanitarnega mate-
riala” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 12. uri, v konferenčni dvorani (II. nad-
stropje) Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tav-
čarjeva 9. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni na odpiranju, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

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

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

Št. 84/46 Ob-2920

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana, objavlja na podlagi določil za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za najem in vzdrževanje fotokopirnih

strojev
1. Predmet razpisa je najem in

vzdrževanje fotokopirnih strojev za potrebe
Okrožnega sodišča v Ljubljani in vseh okra-
jnih sodišč s tega sodnega okrožja.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 4,000.000 SIT letno.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, soba 38 in 19 med
9. in 12. uro pri Majdi Bobnar in Zvonki
Mušič.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odredbe.
Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne sto-
ritve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ceni-
ka, s prikazanimi popusti in vključenim pri-
padajočim prometnim davkom. K pred-
računu naj bodo priloženi trenutno veljavni
uradni cenik,

– dobavne roke (za najem) in odzivni
čas pri vzdrževanju.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za najem oziroma vzdrževanje fo-
tokopirnih strojev drugega najugodnejšega
ponudnika po tem javnem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– dobavni rok za najem,
– odzivni čas pri vzdrževanju.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-

plačilo bodo iz nadaljnje analize izločene.
7. Rok za oddajo ponudb je 20. 8. 1996

do 10. ure.
Ponudbe morajo prispeti do 20. 8. 1996

do 10. ure v vložišče Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, priporočeno po poš-
ti ali se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v za-
pečatenih kuvertah z oznako ponudnika, z
navedbo razpisa “Najem in vzdrževanje fo-
tokopirnih strojev” in opozorilom “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 12. uri v konferenčni dvorani (II. nad-
stropje) Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami razpisa.
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9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 84/96 Ob-2921

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana, objavlja na podlagi določil za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega varovanja za potrebe Okrožnega
sodišča v Ljubljani in vseh okrajnih sodišč s
tega sodnega okrožja.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 26,000.000 SIT letno.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v tajništvu Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, soba 38 in 19, med
9. in 12. uro, pri Majdi Bobnar in Zvonki
Mušič.

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

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne stori-
tve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bo priložen trenutno veljavni urad-
ni cenik.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94),

– ponudba varovanja na vseh lokacijah
sodišč z območja ljubljanskega sodnega
okrožja.

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

7. Rok za oddajo ponudb je 20. 8. 1996
do 10. ure.

Ponudbe morajo prispeti do 20. 8. 1996
do 10. ure, v vložišče Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, priporočeno po po-
šti ali se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Storitve fizičnega varovanja” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 8. 1996
ob 12. uri, v konferenčni dvorani (II. nad-
stropje) Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tav-
čarjeva 9. Predstavniki ponudnikov, ki bo-

do prisotni na odpiranju, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-2924

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) ter 24. člena statuta Občine Ra-
če-Fram (MUV, št. 11/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86), Občina Rače-Fram
kot investitor objavlja

javni razpis
za obnovitvena dela na cesti Kapela–

Vodušek v Občini Rače-Fram
Orientacijska vrednost del znaša

5,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 10.000 SIT) na Občini
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Božu
Štauberju.

Številka žiro računa Občine Rače-Fram
51800-630-25547.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 7. 1996, v tajništvo Občine
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – Obnovitvena dela na
cesti Kapela–Vodušek v Občini Ra-
če-Fram”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1996,
v prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg
14, Rače, ob 10. uri.

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

Občina Rače-Fram

Št. 10-74/96 Ob-2928

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in plana podjetja
Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopa-
liška ulica 2, Murska Sobota, objavlja

javni razpis
za oddajo del: vodovod Predanovci–

Puconci
1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Murska

Sobota.
2. Naziv objekta: vodovod Predanovci–

Puconci.
3. Obseg in vrsta del: pripravljalna dela,

gradbena dela, montažna dela.
4. Pričetek del: september 1996, konec

del november 1996.
5. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu, lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo od 8. 7. 1996 do 12. 7. 1996 med 8. in 12.
uro, na upravi podjetja Komunala, Murska
Sobota, Kopališka ul. 2.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena,
– reference ponudnika,

– rok dokončanja del,
– druge ugodnosti.
7. Naročnik ni obvezen sprejeti ponud-

be, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.

8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
naslednjo dokumentacijo:

a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom s prilogami:
– predračun del (po vrstah del, po po-

stavkah, celotno vrednost itd.),
– rok izvedbe del,
– izhodiščne cenike elementov strukture

cene, praviloma veljavne na datum podpisa
pogodbe,

– datum, do katerega velja ponudba,
d) način obračunavanja del,
e) garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
f) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
g) navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis,
vodovod Predanovci–Puconci” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici najkasneje
do 5. 8. 1996 do 12. ure, na naslov Komuna-
la, Murska Sobota, Kopališka ul. 2.

10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Ko-
pališka ul. 2, Murska Sobota, 5. 8. 1996 ob
12.15. Pri odpiranju ponudb morajo pred-
stavniki ponudnikov predložiti pisna poob-
lastila za zastopanje.

11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa
obveščeni najkasneje v 7 dneh po odpiranju
ponudb.

12. Upoštevale se bodo le tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Ob-2929

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 izdelavo tehnične

dokumentacije za sanacijo DVZ Prizma–
Ponikve (Videm-Dobrepolje)

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izdelavo idejnega projekta PGD in PZI.

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: 3,000.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predviden rok pričetka gradnje: avgust

1996,
– predviden rok dokončanja gradnje:

september 1996.
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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 izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– 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 na DVZ Prizma, Ponikve 76,
Videm-Dobrepolje.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 8. 7. 1996 do 12. 7. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri direktorju Hotimirju Koširju, tel.
787-111, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
DVZ Prizma–Ponikve” je potrebno oddati
do 19. 7. 1996 do 9. ure, v zapečatenem
ovoju, v vložišče Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, ali poslati na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
19. 7. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2930

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 sanacijo dvigal v Domu upokojencev

Sežana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

sanacijo dvigal.
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:
5,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predviden rok pričetka gradnje: avgust

1996,
– predviden rok dokončanja gradnje:

september 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 izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– 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 Domu upokojencev Sežana,
Ivana Turšiča 6, Sežana.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 9. 7. 1996 do 12. 7. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri direktorju dr. Jože Sila, tel.
067/72-741, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom upokojencev Sežana” je potrebno od-
dati do 18. 7. 1996 do 12. ure, v zapečate-
nem ovoju, v vložišče Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana, ali poslati na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, 1000 Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
18. 7. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2931

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 sanacijo II.

oddelka v Zavodu za duševno in živčno
bolne, Hrastovec-Trate

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.

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:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predviden rok pričetka gradnje: avgust

1996,
– predviden rok dokončanja gradnje: no-

vember 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 izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– 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 Zavodu Trate, Trate 7, Zgor-
nja Velka.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 8. 7. 1996 do 12. 7. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri direktorju Branku Kosu, tel.
724-420, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Zavod Trate” je potrebno oddati do 17. 7.
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 sredo,
17. 7. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2932

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 sanacijo tlakov v
Domu upokojencev Danice Vogrinec,

Maribor
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo gradbenih del.
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:
30,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predviden rok pričetka gradnje: sep-

tember 1996,
– predviden rok dokončanja gradnje: no-

vember 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:
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– usposobljenost izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– 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 Domu upokojencev Danice
Vogrinec, Čufarjeva 9, Maribor.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 9. 7. 1996 do 19. 7. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri direktorici Mariji Švajncer, tel.
062/511-251, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom upokojencev Danice Vogrinec, Mari-
bor” je potrebno oddati do 6. 8. 1996 do 12.
ure, v zapečatenem ovoju, v Dom upoko-
jencev Danice Vogrinec, Čufarjeva 9, Mari-
bor.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
7. 8. 1996 ob 13. uri, v prostorih uprave
Doma Danice Vogrinec, Čufarjeva 9, Mari-
bor. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-2933

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 ureditev prostorov

za delovno terapijo v Domu Lukavci
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

gradbena in obrtniška dela.
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:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki
– predviden rok pričetka gradnje: avgust

1996,
– predviden rok dokončanja gradnje: ok-

tober 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 izvajalca za opravlja-
nje tovrstnih del,

– reference,
– 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 Domu Lukavci, Lukavci 9,
Križevci pri Ljutomeru.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 8. 7. 1996 do 12. 7. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri direktorju Vojku Pirherju, tel.
069/87-586, vsak delovni dan med 9. in 12.
uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom Lukavci” je potrebno oddati do 18. 7.
1996 do 11. 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,
18. 7. 1996 ob 11. uri, v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 04-3754/96 Ob-2936

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo, Koper, Ukmarjev trg 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko
vzdrževanje objektov in naprav za

varnost v pomorskem prometu
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

investicijsko vzdrževanje objektov in na-
prav za varnost v pomorskem prometu (sve-
tilnikov in boj).

3. Dela se bodo izvajala na obali in na
območju obalnega morja Republike Slove-
nije.

4. Orientacijska vrednost za investicij-
sko vzdrževanje je 4,700.000 SIT.

5. Čas izvedbe: leto 1996.
6. Ponudniki, ki želijo kandidirati na jav-

nem razpisu, lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro, na sedežu Uprave Republike Slovenije
za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper, pri
Ines Pavlič.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudni-

ka in naziv dejavnosti podjetja ter odgovor-
no osebo,

– potrjena dokazila o registraciji podjet-
ja (ne starejša od treh mesecev),

– BON 1 in 2 oziroma BON 3,
– predlog pogodbe (navedeni morajo bi-

ti načini in merila za obračun, plačilo in
izvedbo del),

– predračun (obsegati mora vse objekte,
ki so predmet razpisa z mesečno dinamiko
plačil),

– podpisano in žigosano razpisno doku-
mentacijo,

– listine, iz katerih bodo razvidne oko-
liščine, ki so v naslednji točki opredeljene
kot merila za izbiro izvajalca.

8. Merila za izbiro izvajalca:
– izpolnjevanje tehničnih pogojev, ki so

podlaga za izvedbo del,
– poznavanje pravnih in tehničnih ele-

mentov celotnega sistema vzdrževanja var-
nosti na morskih plovnih poteh,

– strokovne in operativne izkušnje,
– konkurenčnost cen,
– plačilni roki,
– izvedbeni roki,
– druge ugodnosti ter garancije za kvali-

teto in popolno ažurnost dela, ki jih ponud-
nik nudi,

– druga merila, ki jih določa uvodoma
omenjena odredba.

9. Ponudbe morajo ne glede na vrsto pri-
nosa (priporočeno po pošti oziroma vročene
v tajništvo), prispeti na Upravo RS za po-
morstvo, vključno do 5. 8. 1996 do 14. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in morajo biti opremljene s pripisom:
“Ne odpiraj – ponudba za investicijsko vzdr-
ževanje objektov in naprav za varnost v po-
morskem prometu (svetilnikov in boj)”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 6. 8. 1996
ob 12. uri, v prostorih Uprave RS za po-
morstvo, Ukmarjev trg 2, Koper.

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

11. Upoštevane bodo le popolne ponud-
be z vsemi zahtevanimi podatki.

Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo ponudnikom vrnjene neod-
prte.

Prav tako bodo izločene ponudbe, za ka-
tere se bo v katerikoli fazi izbire izvajalca
ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnič-
ne podatke.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

13. Vsa dodatna pojasnila je mogoče do-
biti na naslovu naročnika ali po tel.
066/271-216, pri Ines Pavlič.

Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo

Ob-2938

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
Rodeo Trade, d.o.o.

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo sanacije
stavbe – kulturnega spomenika I. kat. v

Škofji Loki
Predmet razpisa
1. Gradbena konsolidacija sten ter stro-

pov v prvem nadstropju stavbe, finalna ob-
delava sten ter stropov, sanacija tal, obnova
instalacij, zamenjava oken.
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2. Naročnik del je Rodeo Trade, d.o.o.,
Mestni trg 2, Škofja Loka.

3. Dela se bodo opravljala na objektu –
hiši na Mestnem trgu 2, v Škofji Loki.

4. Predvideni pričetek del je v začetku
meseca avgusta 1996, konec v decembru
1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo s popisom del 10. julija 1996, od 9. do
15. ure, na sedežu naročnika – kontaktna
oseba je Damijan Ambrožič.

6. Orientacijska vrednost del je 3,5 mio
SIT.

7. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Rodeo Trade, d.o.o.

Št. 05-6 Ob-2951

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
Starše objavlja

javni razpis
za nakup opreme – pohištva za Osnovno

šolo Starše
1. Naročnik: Občina Starše.

2. Uporabnik: Osnovna šola Starše.
3. Predmet razpisa: oprema – pohištvo

po specifikaciji za OŠ Starše.
4. Orientacijska vrednost: 8,900.000 SIT.

5. Rok dobave: do 20. avgusta 1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:

– ponudbena vrednost,
– rok dobave,

– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti.

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovnik po objavi jav-
nega razpisa od 8. do 12. ure, v prostorih
Staninvesta Maribor, Grajska ul. 7, soba
211/II, pri Teji Strdin.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba za opremo za OŠ Starše”.

9. Ponudbe ponudnikov morajo vsebo-
vati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumenta-
ciji.

10. Rok za oddajo ponudb je do 15. 7.
1996 do 12. ure na naslov: Občina Starše,
Starše 93, 2205 Starše.

11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 7.
1996, v prostorih Občine Starše, s pričet-
kom ob 9. uri. Ponudniki bodo o izidu raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po od-
piranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Občina Starše

Št. 326 Ob-2952

Cankarjev dom, Kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, Ljubljana, objavlja
skladno z odredbo o izvajanju javnih razpi-
sov za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za prenovo solističnih garderob

Gallusove dvorane
1. Predmet razpisa je prenova dveh so-

lističnih garderob Gallusove dvorane, ki ob-
sega:

– idejni načrt in PZI za notranjo opremo
prostorov,

– gradbeno-obrtniška dela v prostoru (ru-
šitvena dela, potrebna gradbena dela ter ke-
ramičarska, mizarska, soboslikarska in dru-
ga potrebna dela),

– PZI elektroinstalacij in izvedba elek-
troinstalacij.

2. Ponudba mora vsebovati:

a) formalni del ponudbe:

– registracija dejavnosti,

– dokumenti bonitete in solventnosti,

– organizacijsko in kadrovsko strukturo
ter navedbo morebitnih podizvajalcev,

b) tehnični in finančni del ponudbe:

– osnutke notranje opreme,

– popis vseh del s predizmenami grad-
benih in obrtniških del,

– navedbo cene za posamezna dela,

– skupno ceno za izvedbo “ključ v roke”.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena,

– plačilni pogoji oziroma ugodnosti,

– reference.

4. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša oziroma najboljša ponudba.

5. Naročnik si pridržuje pravico, da od-
da le tista dela, ki so v skladu z naročniko-
vim finančnim in terminskim planom.

6. Ponudbe pošljejo ponudniki na naslov:
Cankarjev dom, Kongresni in kulturni cen-
ter, Prešernova 10, 1000 Ljubljana, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
prenovo garderob” do 25. 7. 1996.

7. Ponudnikom je na voljo razpisna do-
kumentacija v tajništvu tehničnega sektorja
v času od 8. 7. 1996 do 11. 7. 1996, vsak
dan od 9. do 14. ure. Ogled prostorov po
dogovoru.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi I. nadstropja Cankar-
jevega doma, Prešernova 10, Ljubljana.

Cankarjev dom

Ob-2942

Občina Štore objavlja na podlagi 46., 51.
in 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Ur. l. SRS, št. 18/84 in 32/89) in skladno s
pogoji zazidalnega načrta (Ur. l. RS, št.
19/96)

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za
izgradnjo bencinskega servisa ob

magistralni cesti M 10 - 8 v Štorah
1. Predmet oddaje je stavbno zemljišče

na parc. št. 1113, 1114 in 1115 vse k.o.
Štore, v približni skupni velikosti 3.600 m2.

Točna velikost zemljišča bo znana po
izvedeni parcelaciji, morebitna odstopanja
pa bodo regulirana z dodatkom k pogodbi o
oddaji zemljišča.

2. Izklicna cena za oddajo stavbnega
zemljišča iz 1. točke je 89,500.000 SIT, izra-
čunana na dan 17. 6. 1996. V ceni je zajeta
odškodnina za pravico uporabe stavbnega
zemljišča po ceni 2.696 SIT/m2, kar znaša
za 3.600 m2 skupno 9,705.600 SIT in soraz-
merni del stroškov priprave stavbnega zem-
ljišča, z možnostjo priključitve na sekun-
darno omrežje vodovoda, kanalizacije, elek-
tro omrežja in PTT. Prispevki za priključi-
tev na komunalne vode in elektroenergetski
prispevek v ceni niso zajeti.

Cena zemljišča in sorazmerni del strošk-
ov priprave stavbnega zemljišča se valorizi-
ra v skladu z indeksom rasti cen industrij-
skih izdelkov pri proizvajalcih Republike
Slovenije – pomožna proizvodnja gradbe-
nega materiala, ki ga vsak mesec objavlja
Zavod Republike Slovenije za statistiko.

3. V gornji ceni je zajet tudi davek na
promet nepremičnin in sprememba namem-
bnosti kmetijskega zemljišča.

4. Rok za sklenitev pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po pravno-
močnem sklepu komisije za oddajo stavb-
nega zemljišča.

5. Rok za plačilo zemljišča in sorazmer-
nega dela stroškov priprave stavbnega zem-
ljišča je 15 dni po podpisu pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča in plačilu sorazmerne-
ga dela stroškov priprave stavbnega zem-
ljišča.

6. Rok za pričetek gradnje je do 31. 12.
1996, rok dokončanja pa do 31. 12. 1997.

V nasprotnem primeru je uspeli ponud-
nik dolžan vrniti zemljišče občini, proti pla-
čilu valorizirane pogodbene vrednosti.

7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo, ali v zaprti ovojnici oddajo v 15
dneh po objavi tega razpisa na naslov: Ob-
čina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220
Štore, z oznako “Za javni razpis za bencin-
ski servis v Štorah”.

Ponudbi priložite:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša

5% od izklicne cene iz 1. točke in mora biti
nakazana na žiro račun Občine Štore št.
50700-630-10110. Neuspelemu ponudniku
bomo le-to vrnili v osmih dneh po pravno-
močni odločitvi o izbiri, uspelemu pa pora-
čunali pri plačilu cene zemljišča po pogodbi
o oddaji. Če uspeli ponudnik ne sklene po-
godbe, varščina zapade;

– dokazila, da prinašajo prednost pri iz-
boru, to je višja izklicna cena, višja vplača-
na varščina, kvalitetnejši program in naj-
krajši rok izgradnje.

8. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo obravnavala komisija
za oddajo stavbnih zemljišč Občine Štore v
roku 10 dni po preteku razpisnega roka in o
izboru obvestila vse ponudnike, ki se bodo
nanj prijavili.

9. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo pri strokovni službi
Sklada stavbnih zemljišč Občine Celje, te-
lefon 28-822, interna 368.

Občina Štore

Ob-2957

Mestna občina Velenje – komisija za od-
prodajo stavbnih parcel na območju ZN
obrtno-servisne in stanovanjske cone Stara
vas Velenje objavlja na podlagi odloka o
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odprodaji zemljišč obrtno servisne in stano-
vanjske cone Stara vas z dne 9. 4. 1996 in
na podlagi izračuna ZUV-a, št. S-3/13-Fi-
del/KT z dne 7. 12. 1995 ter sklepa komisije
z dne 17. 6. 1996

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

izgradnjo obrtno-servisnih delavnic
1. Za izgradnjo obrtno-servisnih delav-

nic na območju ZN obrtne, servisne in sta-
novanjske cone Stara vas v Velenju se od-
dajo sledeče gradbene parcele:

1. gr.p. z oznako – D 9 – p.št. 1656/2 –
tr. 1419 m2, – b.p. objekta 636 m2,

2. gr.p. z oznako – D 10 – p.št. 1654/6 –
tr. 1420 m2, – b.p. objekta 636 m2,

3. gr.p. z oznako – D 11 – p.št. 1657 – tr.
915 m2, b.p. objekta 432 m2,

4.  gr.p. z oznako – D 12 – p.št. 1654/18
– tr. 907 m2, – b.p. objekta 432 m2,

5. gr.p. z oznako – D 13 – p.št. 1658/8 –
tr. 892 m2, – b.p. objekta 432 m2..

2. Stroški priprave in komunalne opre-
me skupaj z zemljiščem brez minulih vla-
ganj znašajo na dan 31. 3. 1996:

– za gradb. parcelo z oznako D 9 –
156.305 DEM,

– za gradb. parcelo z oznako D 10 –
156.335,23 DEM,

– za gradb. parcelo z oznako D 11 –
104.472,33 DEM,

– za gradb. parcelo z oznako D 12 –
104.230,52 DEM,

– za gradb. parcelo z oznako D 13 –
103.777,14 DEM.

3. Interesenti morajo v svojih ponudbah
upoštevati določbo odloka o ZN obrtno ser-
visne in stanovanjske gradnje Stara vas Ve-
lenje (Uradni vestnik Občine Velenje št.
8/93) v zvezi z nameravano gradnjo na tem
območju.

4. Varščina, ki jo morajo interesenti za
izgradnjo posameznih objektov vplačati na
račun MO Velenje, št. 52800-630-10152,
znaša 10% vrednosti posamezne gradbene
parcele, ter se uspelim ponudnikom vraču-
na v ceno za posamezno gradbeno parcelo,
neuspelim pa vrne v roku 8 dni po izvedbi
razpisa, brez obresti.

5. Celotno kupnino morajo uspeli ponud-
niki poravnati na račun iz 4. točke najka-
sneje v roku dveh let po podpisu pogodbe, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
za DEM, Banke Slovenije na dan plačila,
sicer varščina zapade v korist MO Velenje,
ki lahko vloži tožbo na razveljavitev pogod-
be.

V kupnino za posamezno gradbeno par-
celo so zajeti stroški priprave stavbnega
zemljišča, kupnina za zemljišče s promet-
nim davkom in možnost priključka na slede-
če komunalne naprave: asfaltno cesto z jav-
no razsvetljavo, vodovodno, ločeno kanali-
zacijsko omrežje, vročevodno, NN elektro
ter PTT in CATV omrežje, niso pa zajeti t.i.
investitorski stroški (prispevki za priključ-
ke na posamezne komunalne naprave,
stroški soglasij, stroški spremembe namem-
bnosti zemljišča, stroški izgradnje zunanje
ureditve z odvodnjavanjem), kakor tudi sa-
ma izgradnja hišnih priključkov, ki breme-
nijo posamezne investitorje.

6. Interesenti morajo poslati pisne po-
nudbe v zaprti kuverti na naslov: Mestna

občina Velenje, Komisija za odprodajo
stavbnih parcel, Titov trg 1, Velenje z ozna-
ko “Javni razpis” – ne odpiraj najkasneje do
22. 7. 1996 skupaj z dokazilom o vplačani
varščini ter pisno izjavo, da investitor spre-
jema vse razpisne pogoje in navedbo na
kateri gradbeni parceli želijo graditi.

7. Rok za sklenitev in podpis pogodbe o
oddaji stavbnega zemljišča za posamezen
objekt je 8 dni po prejemu obvestila uspele-
mu ponudniku s strani Komisije za odpro-
dajo stavbnih parcel pri MO Velenje, sicer
se smatra, da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist MO Ve-
lenje.

8. Uspeli ponudnik mora pričeti z grad-
njo na dodeljenem zemljišču najkasneje v
roku 1 leta po podpisu pogodbe o oddaji
stavbnega zemljišča ter končati gradnjo v 5
letih, sicer se prav tako smatra, da je od
nameravane gradnje odstopil. V tem prime-
ru lahko MO Velenje vloži tožbo na razve-
ljavitev pogodbe, vplačana varščina pa za-
pade v korist Mo Velenje. To velja tudi v
primeru, ko se uspeli ponudnik ne pridržuje
ostalih razpisnih pogojev.

9. V primeru, da se za izgradnjo posa-
meznega objekta po razpisu prijavi več in-
teresentov, se smatra za najugodnejšega,
kdor ponudi višjo ceno od razpisane, ter
krajši rok izgradnje objekta in okolju pri-
jaznejšo dejavnostjo.

10. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom lahko interesenti dobijo pri MO Ve-
lenje, Titov trg 1, Velenje, soba 3/III, tel.
856-151 int. 268 ali direktno 856-404, ozi-
roma v zvezi z gradnjo objektov pri Vučina
Marku (Zavod za urbanizem Velenje, tel.
856-321).

Mestna občina Velenje

Št. 110-1/96 Ob-2950A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: AC Šentilj–Pesnica;

Klic v sili – tehnološki del
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I in sicer od dne 10. 7. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Vladimir
Breščak, dipl. inž. (tel. 062/224-559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 8. 1996 do 9.30 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: “AC Šen-
tilj–Pesnica; Klic v sili – tehnološki del”.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 1996 ob
10. 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-2950B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne

dokumentacije idejnega projekta za AC
odsek Cogetinci–Beltinci–Radmožanci

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od dne 9. 7. 1996 dalje, strokovne informa-
cije vam posreduje Barbara Škraba, dipl.
inž. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 8. 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: “Izdelava
projektne dokumentacije idejnega projekta
za AC odsek Cogetinci–Beltinci–Radmo-
žanci”

Javno odpiranje ponudb bo 5. 8. 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-2950C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v na-
daljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Zamenjava sanitarnega

objekta in dobava ter postavitev opreme
in naprav na počivališčih (Polskava,

Povodje, Višnja Gora, Studenec na AC
Hoče–Arja vas)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 8. 7. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 7. 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: Zame-
njava sanitarnega objekta in dobava ter po-
stavitev opreme in naprav na počivališčih
(Polskava, Povodje, Višnja Gora, Studenec
na AC Hoče–Arja vas)”.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 7. 1996
ob 9. 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
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najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-2950Č

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: Dokončna premoženjsko

pravna ureditev AC na odseku
Čebulovica–Divača

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 10. 7. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Marija Zaletelj, dipl. inž. (tel.
132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 7. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Do-
končna premoženjsko pravna ureditev AC
na odseku Čebulovica–Divača.”

Javno odpiranje ponudb bo 22. 7. 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-2959

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljata Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije in Ministrstvo za okolje
in prostor – Geoinformacijski center

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra: izdelava skanogramov

zemljiškokatastrskih načrtov, izdelava
digitalnih katastrskih načrtov, izvedba

zemljiškokatastrskih novih izmer,
obnova zemljiškokatastrskih načrtov,

prepis zemljiškokatastrskih točk v ZKB
format

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in pro-
stor – Geodetska uprava Republike Slove-
nije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. Izdelava skanogramov zemljiškoka-
tastrskih načrtov območij: Laško, Ruše, Bre-
žice, Šentjernej, Krško, Škocjan, Trebnje,
Ajdovščina, Rogaška Slatina.

2.2. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Laško,

2.3. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Ruše,

2.4. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Brežice,

2.5. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Šentjernej,

2.6. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Krško,

2.7. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Škocjan,

2.8. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Trebnje,

2.9. Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Ajdovščina,

2.10. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Rogaška Slatina,

2.11. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Postojna,

2.12. Izdelava digitalnih katastrskih na-
črtov območja Slovenska Bistrica,

2.13. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Brestovica,

2.14. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Sežana,

2.15. Izvedba zemljiškokatastrske nove
izmere delališča Košnica,

2.16. Obnova zemljiškokatastrskih načr-
tov,

2.17. Prepis ZK točk v ZKB format za
območje Idrija.

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 10. in 12. uro na naslovu
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, Ljubljana. Prevzem razpisne dokumen-
tacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri
kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Jože
Korpič, telefon 132-71-21.

Ponudniki lahko kandidirajo za izvedbo
ene ali več razpisanih nalog hkrati. Naroč-
nik bo opravil izbiro najugodnejšega po-
nudnika za vsako od razpisanih nalog pose-
bej.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40.000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma  ime ponudnika z na-
vedbo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazec BON-1 ali BON-3), ki ni starejši
od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta dela, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,

je zaželjeno, da je dopisano oziroma  spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze ,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.

V posameznih skupinah je upoštevati na-
slednje:

– kot dobavljeno opremo oziroma  mate-
rial je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljena na konkretno razpisanem delu.
Kolikor gre za opremo, ki jo bo izvajalec
uporabljal tudi pri drugih nalogah se obra-
čuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini ”drugi neposredni stroški”,

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma  zunanji izvajalci,

– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizaci-
ja), itd..

– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih izvaljalcev ter osnovno amor-
tizacijo, in sicer amortizacijo računalniške
in druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM,

– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Rezultati testa za izdelavo skanogramov
(za nalogo 2.1.) za vse ponudnike ter rezul-
tati testa za idelavo digitalnih katastrskih
načrtov (naloge 2.2. do 2.12.) samo za tiste
ponudnike, ki izvajajo to nalogo prvič za
naročnika iz tega razpisa.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma  zuna-
nji sodelavci kot posamezniki (samostojni
strokovnjaki), jih je v ponudbi potrebno na-
vesti ter pojasniti, katera dela naj bi opravi-
li. Delež morebitnih podizvajalcev ne sme
doseči 50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov kot soizvajalci naročnik
ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb na naslovu na-
ročnika je 29. 7. 1996 najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zemljiš-
kega katastra –.... (Navedba posamezne raz-
pisane naloge, na katero se nanaša ponud-
ba)“.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več razpisanih nalog hkrati, zadostu-
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je, da podatke oziroma dokumente, zahte-
vane pod 6. točko, alinee 1-5 predloži le
enkrat. Prav tako se le enkrat predloži tudi
opis dela (6. točka  9. alinea) za vsako vrsto
nalog. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za izvedbo nalog s področja
zemljiškega katastra – skupna dokumenta-
cija”.

Ponudniki predajo rezultate testa za iz-
delavo skanogramov in za izdelavo digital-
nih katastrskih načrtov enkratno v posebnih
ovojnicah z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za razpis nalog s
področja zemljiškega katastra – test za iz-
delavo skanogramov” oziroma navedbo “Ne
odpiraj – ponudba za razpis nalog s področ-
ja zemljiškega katastra – test za izdelavo
digitalnih katastrskih načrtov”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 29. 7. 1996
ob 9.30 v prostorih GU RS, Kristanova 1,
Ljubljana (sejna soba). Predstavniki ponud-
nikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje,
sicer nimajo pravice dajati pripombe k po-
stopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,

– cena,

– izvedbeni roki,

– dosedanje izkušnje naročnika pri po-
slovanju s ponudnikom,

– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi naloge,

– poseben program izvedbe naloge za na-
logi 2.11. in 2.12.,

– predložene reference,

– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-
nudba,

– ocena izdelanega testa.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč v primeru
enakovrednih in ustreznih ponudb presoja o
izbiri ponudnikov v skladu z merili iz prejš-
njega odstavka.

Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki sood-
ločajo o izbiri.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

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.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

14. Za vse razpisane naloge bo sklenjena
pogodba le v primeru, če bo zagotovljeno
najmanj 50% sofinanciranje.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-2960

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
Planinsko društvo Sežana

javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za

dograditev pomožnih prostorov objekta
planinske koče na Jirmancu

1. Investitor: PD Sežana.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena dela za dograditev sanitarij, kot-
lovnice, drvarnice in nadstreška ter kanali-
zacije na objektu bodoče planinske koče na
Jirmancu po projektu KARS inženiring apr.
1993.

3. Predviden rok pričetka del avgust
1996, dokončanje november 1996.

4. Razpoložljivih sredstev je 2,500.000
SIT.

5. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na sedežu društva Srebrničeva
1, Sežana vsak četrtek od 15.30 do 16.30
oziroma naročijo po tel. 067/71-003 ali
067/31-810 vsak dan po 20. uri proti plačilu
5.000 SIT na ŽR:
51420-621-1013-05-1204114-6999/69 pri
SBK Koper PE Sežana.

6. Merila za izbor ponudnika so:

– višina cene,

– fiksne cene (vključno p.d.) za izvede-
na dela po načinu “funkcionalni ključ v ro-
ke”,

– možnost kreditiranja oziroma zamik
plačil,

– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi razmerami in obsegom del in da je
sposoben opraviti delo v navedenem roku,

– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-
ki,

– registracija podjetja in odločba o spo-
sobnosti izvajalca za opravljanje teh del.

Investitor si pridržuje pravico spremem-
be obsega del do višine finančne konstruk-
cije s pogodbo.

7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov: Pla-
ninsko društvo Sežana, Srebrničeva 1, p.p.
23.

Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in
označena z “Ne odpiraj – ponudba za do-
graditev planinske koče” in oddana po po-
šti.

8. Javno odpiranje ponudb bo dan po
preteku roka ob 16. uri v prostorih društva
Srebrničeva 1, Sežana.

Predstavniki morajo predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo udeleženci razpisa obveščeni najka-
sneje v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Planinsko društvo Sežana

Ob-2961

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe (Ur. l. RS št. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), objavlja Občina Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del

1. Obnova lokalne ceste L 6805 od odce-
pa za Kosovelje do občinske meje v dolžini
1500 m, v širini asfalta 5.50 m in okvirne
vrednosti 15,000.000 SIT.

2. Obnova lokalne ceste L 6819 od kri-
žišča za Sela in Stomaž do Vrabč v dolžini
2700 m, v širini asfalta 5.50 m in okvirne
vrednosti 23,000.000 SIT.

Dokumentacija razpisnih del je na raz-
polago na Občini Sežana, Partizanska cesta
4, pri Urošu Colja v pisarni št. 68 v II.
nadstropju objekta. Rok za dvig dokumen-
tacije je od objave razpisa v Uradnem listu
RS in do torka 23. 7. 1996.

Rok za oddajo ponudb je do petka dne
23. 8. 1996 do 11. ure v sprejemno pisarno
župana. Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene z “Ne odpiraj” in z imenom “Ob-
nova lokalnih cest v Občini Sežana”.

Odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne
26. 8. 1996 ob 8. uri v pisarni št. 68 Občine
Sežana.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– usposobljenost ponudnika,

– cenenost ponudbe na žigosanih popi-
sih,

– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je

najugodnejši.
Investitor si pridružuje pravico spreme-

niti obseg del, glede na planirana sredstva v
proračunu.

Navedena dela se bodo izvajala v drugi
polovici leta 1996, v roku po sklenjeni in
podpisani pogodbi.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Ob-2962

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljata Občina Rogatec in Stano-
vanjski sklad Občine Šmarje pri Jelšah

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

stanovanjskega bloka v Rogatcu – I. faza
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izgradnjo stanovanjskega bloka v Rogatcu
– I. faza.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dne-
va objave razpisa dalje ob ponedeljkih, sre-
dah in petkih od 10. do 12. ure na sedežu
Občine Rogatec, Rogatec 159 pri tajniku
občine Pavlu Strajn. Tukaj bo na ogled tudi
tehnična dokumentacija, informacije pa lah-
ko dobite na tel. 063/827-127.

3. Predviden rok pričetka gradnje je av-
gust 1996.
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4. Orientacijska vrednost znaša
50,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: fiksna cena do konca gradnje
po načelu “funkcionalni ključ v roke” in
pod pogojem, da se izvajalec odpove zahte-
vi po 637. členu ZOR, zahtevani avans, mož-
nost kreditiranja ali zamik plačil, reference,
način plačila izvedenih del po situacijah.

6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
Ta rok začne teči z dnem objave javnega
razpisa. Ponudbe je potrebno oddati na na-
slov: Stanovanjski sklad Občine Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah (soba št. 50). Ponudba mora biti za-
pečatena in označena “Ne odpiraj – ponud-
ba za izgradnjo stanovanjskega bloka v Ro-
gatcu – I. faza”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
6. 8. 1996 ob 12. uri v sejni sobi št. 33 Obči-
ne Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmar-
je pri Jelšah. Predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Rogatec in Stanovanjski sklad
Občine Šmarje pri Jelšah

Ob-2963

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS št. 34/84 in 27/86)
objavlja Občina Šentjur pri Celju

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo strokovnega nadzora I. faze
podvoza pod glavno železniško progo v

Šentjurju
1. Naročnik: Občina Šentjur pri Celju.
2. Naziv objekta: 1. faza podvoza pod

glavno železniško progo v Šentjurju.
3. Predmet razpisa: strokovni nadzor.
4. Pričetek del: avgust 1996.
5. Predvidena vrednost objekta:

90,000.000 SIT.
6. Ponudba mora vsebovati:
a) ime in naslov ponudnika,
b) potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet razpisa,
c) reference za razpisana dela ter sezna-

mi referenčnih objektov,
d) seznam strokovnega kadra, ki bo vo-

dil dela ter njihove reference,
e) ceno za razpisana dela,
f) druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– celovitost ponudbe po 5. točki raz-

pisa.
8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
nadzor 1. faze podvoza”, dostavite v zape-
čateni kuverti do 15. julija 1996 na naslov:
Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
3230 Šentjur.

9. Odpiranje ponudb bo 16. julija 1996
ob 13. uri na Občini Šentjur, Mestni trg 10,
soba št. 48, Šentjur.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico da de-
la ne odda, če zaradi opravičenih razlogov
se ne bo pričelo z gradnjo objekta.

12. Vsa morebitna dodatna pojasnila do-
bijo ponudniki na Občini Šentjur pri Mariji
Rataj, tel. 063/743-546, vsak delovni dan
od 7. do 15. ure.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 01/96 Ob-2964

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za obnovo vodovoda Šempeter–Podlog

1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Sa-
vinjske čete 5, Žalec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
obnovo vodovoda Šempeter–Podlog.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žlec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je avgust
1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
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, 19/94).

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpi-

su, ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno oz-
načene ponudbe v zaprtih kuvertah na na-
slov investitorja do 25. 7. 1996 do 11. ure.
Istega dne se ob 11.30 v prostorih investi-
torja prične javno odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 672/96 Ob-2965

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nabavo kontrastnih sredstev

1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška 2, Ljubljana.

2. Orientacijska skupna vrednost razpi-
sa je 136 mio SIT.

3. Kriteriji za nabavo kontrastnih sred-
stev z okvirno vrednostjo in okvirnimi let-
nimi naročili:

3.1 Kontrastna sredstva za preiskave
prebavnega trakta na podlagi BaSO

4
:

– dobra kontrastnost (oprijemanje sluz-
nice brez flokulacije),

– neškodljivost,
– ustrezne oblike preparatov (pasta, prah

za pripravo vodne suspenzije, pripravljena
vodna suspenzija),

– ustrezna embalaža (npr. plastične
vrečke prirejene za irigografijo),

– primeren okus,
– dosedanje izkušnje s kontrastnimi

sredstvi na podlagi BaSO
4
.

Okvirna količina ca. 2.000 kom.
Vrednost naročila je 1,4 mio SIT.
3.2 Vodotopna sredstva na osnovi joda

za intravaskularno in intratekalno aplikaci-
jo:

– neškodljivost (odsotnost toksičnih ter
preobčutljivostnih reakcij, odsotnost poznih
komplikacij npr.: adhezije po intratekalni
aplikaciji),

– dobra kontrastnost,
– ustrezne oblike preparatov (različne

koncentracije joda, npr.: 150, 200, 300, 320,
mg/ml),

– ustrezna embalaža (steklenice in am-
pule – od 5 do 300 ml).

Okvirna letna količina je:

koncentracija ml kom.

240 10 250
240 20 775
300 10 360
300 20 1025
300 30 724
300 50 2160
350-370 30 674
350-370 50 570
350-370 100 3539
350-370 200 2502

Vrednost naročila je 103 mio SIT.
3.3 Vodotopna kontrastna sredstva, ki

se uporabljajo v manjših količinah in so
namenjena za preiskave gastrointestinalne-
ga trakta pri CT diagnostiki ter pri sumu na
možnost prehoda kontrastnega sredstva iz
prebavne cevi v okolico.

Okvirna letna količina je: 1.000 kosov.
Vrednost naročila je 3,6 mio SIT.
3.4 Paramagnetna kontrastna sredstva na

podlagi Gd-DTPA:
– neškodljivost,
– dobra kontrastnost,
– ustrezna embalaža (steklenice in am-

pule od 5 do 30 ml).
Okvirna letna količina je:

ml kos
20 900
10 900
5 450
Vrednost naročila je 28 mio SIT.
4. Kontaktni osebi: Majda Konda, mag.

pharm., komercialni sektor KC Ljubljana,
tel.: 061/13-21-009, in Franci Marn, radio-
loški inž., tel. 061/13-13-133, int. 35-25,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure.

5. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, z
oznako: “Ne odpiraj” – za razpisno komisi-
jo – za javni razpis za kontrastna sredstva.
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Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. Na ovojnici
mora biti razvidna firma in sedež ponudni-
ka. Nepravilno opremljene ponudbe bo ko-
misija zavrnila v postopku odpiranja po-
nudb.

6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

7. Ponudba mora vsebovati:
– kompletnost (celovitost) ponudbene-

ga asortimana glede na specifikacijo,
– ceno (kalkulacija cen v SIT – ocari-

njeno – skladišče KC),
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji firme, ki ne sme

biti starejše od 30 dni pred zaključkom raz-
pisa,

– dokazilo o registraciji kontrastnega
sredstva,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-

ročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije RS za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje potrjena bo-
nitetna obrazca BON 1, BON 2, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni pred zaključkom raz-
pisnega roka,

– pooblastilo proizvajalca z dovoljenjem
za prodajo oziroma zastopanje.

8. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pismeno obveščeni.

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

Klinični center Ljubljana

Ob-2966

Prešernovo gledališče Kranj, Glavni trg
6, Kranj, objavlja

javni razpis
za zamenjavo regulatorja scenske

razsvetljave v Prešernovem gledališču
Kranj

1. Naročnik: Prešernovo gledališče Kr-
naj, Glavni trg 6, Kranj.

2. Predmet razpisa:
2.1 zamenjava regulatorja scenske raz-

svetljave,
2.2 predračunska vrednost je ca.

4,000.000 SIT,
2.3 končanje del predvideno do 6. 9.

1996.
2.4 Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– priklop na že obstoječe energetske

omare,
– razširitev energetskega dela za ca. 40

kanalov,
– cena s prometnim davkom,
– rok za dokončanje del,
– zagotovljena garancija in redni servis,
– reference.
2.5 Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS v zapečateni ku-
verti z oznako “Javni natečaj”.

2.6 Odpiranje ponudb bo 12. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS v prostorih Prešer-
novega gledališča, Glavni trg 6, 4000 Kranj.

2.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 7 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Prešernovo gledališče Kranj

Št. 82/96 Ob-2970

Občina Radenci – Sklad stavbnih zem-
ljišč Radenci objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

dokončanje obnovitvenih del na
Finžgarjevi ulici v Radencih

1. Predmet razpisa

Dokončanje obnovitvenih del na Finž-
garjevi ulici v Radencih.

2. Orientacijska vrednost za predvidena
dela je 3,000.000 SIT.

3. Rok za dokončanje del je 30 koledar-
skih dni od dneva sklenitve pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– celovitost vsebine ponudbe,

– reference in strokovna usposobljenost
ponudnika,

– plačilni pogoji in cene,

– rok izvedbe,

– druge ugodnosti, katere nudi ponud-
nik 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 predvidenih rokih.

6. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Radenci, Radgonska
ulica 9, Radenci, vsak delovni dan od 8. do
13. ure, kjer ponudniki dobijo razpisno do-
kumentacijo in vse ostale potrebne informa-
cije, od datuma objave razpisa v Uradnem
listu RS.

7. Ponudba mora biti izdelana v skladu
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vse-
bovati naslednje elemente:

7.1 Firma, oziroma ime ponudnika.

7.2 Dokazilo o registraciji.

7.3 Reference.

7.4 Ponudbeni predračun s prilogami:

– predračun del,

– navedba eventualnih podizvajalcev in
njihov delež glede na celotno ponudbo,

– datum, do katerega velja ponudba,

– vzorec pogodbe.

7.5 Dinamika realizacije ponudbe po po-
stavkah – terminski plan.

7.6 Način obračunavanja del.

7.7 Garancijski rok in način zavarova-
nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstev.

7.8 Ugodnosti, katere nudi ponudnik na-
ročniku.

7.9 Navedbo pooblaščene osebe ponud-
nika.

8. Investitor si pridržuje pravico oddaje
del fazno, glede na razpoložljiva finančna
sredstva.

9. Ponudbe se lahko predložijo v desetih
dneh po objavi v Uradnem listu RS na na-
slov: Občina Radenci – Sklad stavbnih zem-
ljišč, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, do
12. ure.

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti,
z oznako: “Ponudba za dokončanje obnovi-
tvenih del na Finžgarjevi ulici v Radencih –
Ne odpiraj!”

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri v prostorih Občine Radenci.

Nepopolne ponudbe bodo izločene.

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

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Radenci

Št. 227/03 Ob-2971

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in št. 19/94) objavlja
IZUM, Institut informacijskih znanosti, Pre-
šernova 17, Maribor

javni razpis
za izvedbo obrtniško instalacijskih del

1. Investitor IZUM, Institut informacij-
skih znanosti, Prešernova 17, Maribor.

2. Predmet razpisa: izvedba obrtniško
instalacijskih del objekta “prenova knjižni-
ce Izum”.

3. Orientacijska vrednost 9,500.000 SIT.

4. Predviden rok izdelave 60 dni po pod-
pisu pogodbe.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– strokovnost z referencami,

– ponudbena cena,

– fiksnost cene,

– rok izvedbe,

– plačilni pogoji,

– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak dan med 9. in 12. uro
na sedežu IZUM-a ob predhodni najavi in s
predložitvijo dokazila plačila materialnih
stroškov v znesku 10.000 SIT na žiro račun
51800-603-34158.

7. Potrebne informacije in razlage za iz-
delavo posreduje Branko Zebec, dipl. inž.,
tel. 220-331.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
do 15. 7. 1996 na naslov naročnika. Ponud-
ba mora biti v skladu z razpisno dokumen-
tacijo in predpisanim postopkom.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj –
ponudba Prenova knjižnice”.

10. Odpiranje ponudb bo v IZUM, Pre-
šernova 17, Maribor, dne 17. 7. 1996 ob 12.
uri.

11. Ponudniki bodo o izidu odpiranja
ponudb obveščeni v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

IZUM, Institut informacijskih znanosti,
Maribor
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Ob-2972

Republika Slovenija, Upravna enota
Murska Sobota objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) in odredbe o določitvi višine nado-
mestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Uprav-
ne enote Murska Sobota za leto 1996 (Ur. l.
RS, št. 24/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Upravne enote

Murska Sobota
1. Naročnik vzdrževalnih del je Repub-

lika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih melioracijskih objektih in na-
pravah. Vzdrževalna dela so: strojna košnja
melioracijskih jarkov, posek grmovja na
brežinah melioracijskih jarkov, čiščenje mu-
lja melioracijskih jarkov in utrjevanje polj-
skih poti.

3. Programi vzdrževalnih del oziroma
razpisna dokumentacija in popisi del se lah-
ko dvignejo na sedežu Upravne enote Mur-
ska Sobota, Oddelku za kmetijstvo in goz-
darstvo, Kardoševa 2, od dneva objave raz-
pisa v Uradnem listu dalje, vsak dan od 7.
do 12. ure pri Branku Horvatu.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na vseh melioracijskih območjih Uprav-
ne enote Murska Sobota znaša ca. 9,800.000
SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 31. 10.
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje del,

– predhodne reference,

– roki,

– cena,

– celovitost ponudbe,

– plačilni pogoji,

– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-
veznosti.

7. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti
kuverti na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, s pripisom: Ne od-
piraj – ponudba za vzdrževalna dela na me-
lioracijskih območjih. Rok za oddajo po-
nudbe je do 22. julija 1996 do 11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gozdarstvo, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, 22. julija 1996 ob 12.
uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota
Murska Sobota

Št. 01-99/96 Ob-2973

Psihiatrična bolnišnica Idrija objavlja 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)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za preureditev

bolnišnične lekarne
1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica

Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
2. Objekt: Bolnišnična lekarna v Uprav-

no stanovanjskem objektu PB Idrija v izme-
ri okrog 100 m2.

3. Predmet razpisa:
– izvedba naslednjih del pri preureditvi

bolnišnične lekarne:
– gradbena dela,
– gradbeno obrtniška dela,

– instalacijska dela,
– pridobitev ustrezne dokumentacije za

uporabno dovoljenje.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo posebej za gradbena in grad-
beno obrtniška dela in posebej za instalacij-
ska dela ali za celoten obseg razpisanih del
vsak delovnik med 8. in 12. uro v roku 3 dni
po objavi v tajništvu bolnišnice. Vse infor-
macije o razpisanih delih je v času razpisa
mogoče dobiti preko telefona št.
065/71-644, pri direktorici bolnišnice mag.
Viktoriji Gorjup ali pri pooblaščeni osebi.

5. Orientacijska vrednost posameznih
sklopov del znaša za:

– gradbena in gradbeno obrtniška dela
6,000.000 SIT,

– instalacijska dela 4,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka del je 20. 7.
1996, dokončanja pa 20. 8. 1996.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo je treba oddati na naslov Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija,
v zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne
odpiraj”, z nazivom vrste del, ki so ponuje-
na ter z oznako “Preureditev bolnišnične
lekarne.”

Veljavne so ponudbe, ki bodo prispele k
naročniku do vključno desetega dne po jav-
ni objavi razpisa do 12. ure.

Prepozno prispelih in nepopolnih vlog
komisija ne bo obravnavala.

8. Javno odpiranje ponudb bo v pisarni
direktorice Psihiatrične bolnišnice Idrija is-
tega dne ob 12. uri, oziroma prvi delovni
dan ob isti uri, če je deseti dan po objavi
razpisa sobota, nedelja ali praznik.

9. Ponudniki morajo predložiti tudi pri-
loge, ki so sestavni del 12. člena odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost in skladnost ponudbe z raz-
pisnimi pogoji,

– cena,
– rok izvedbe,

– reference,
– posebni finančni pogoji,
– garancijski roki za izvedena dela.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 5 dneh od dneva odpiranja po-

nudb, pogodbe z najugodnejšimi ponudniki
pa bodo sklenjene v 8 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Št. 01-99/96 Ob-2974

Psihiatrična bolnišnica Idrija objavlja 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)

javni razpis
kompletne ponudbe za izdelavo, dobavo,

montažo in instalacijo opreme v
bolnišnični lekarni

1. Naročnik: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.

2. Predmet razpisa
Kompletna ponudba izdelave, dobave,

montaže ter instalacije opreme v bolnišnič-
ni lekarni v izmeri okrog 100 m2 ter pridobi-
tev ustrezne dokumentacije za uporabno do-
voljenje.

3. Orientacijska cena razpisane opreme
je okrog 9,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek montaže in insta-
lacije je 20. 8. 1996, zaključek pa 10. 9.
1996.

5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti: ce-
lovitost in skladnost ponudbe z razpisnimi
pogoji, ceno, rok izvedbe, dolžino garancij-
skih rokov, garancijo za pravočasno izved-
bo del, pogoje in način plačila, reference,
uskaditev detajlnih rokov z izvajalci grad-
benih in instalacijskih del, druge posebne
pogoje ponudnika.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

6. Ponudniki morajo predložiti tudi za-
gotovilo, da imajo za izvedbo del po tem
razpisu na razpolago lastne proizvodne
zmogljivosti, oziroma, da imajo sklenjene
pogodbe s svojimi stalnimi kooperanti in
dobavitelji.

7. Razpisno dokumentacijo, ki je sestav-
ni del razpisa, lahko dobijo ponudniki vsak
delovnik med 8. in 12. uro v roku 3 dni po
objavi razpisa v tajništvu bolnišnice. Vse
informacije o razpisanih delih je v času raz-
pisa mogoče dobiti preko telefona številka
065/71-644 pri direktorici bolnišnice mag.
Viktoriji Gorjup ali pri pooblaščeni osebi.

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo je treba oddati na naslov Psihiatrična
bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis
opreme bolnišnične lekarne – Ne odpiraj.”

Veljavne so ponudbe, ki bodo prispele k
naročniku do vključno desetega dne po jav-
ni objavi razpisa do 15. ure.

Prepozno prispelih in nepopolnih vlog
komisija ne bo obravnavala.

9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 15. uri v pisarni direktorice Psihiatrične
bolnišnice Idrija, oziroma prvi delovni dan
ob isti uri, če je deseti dan sobota, nedelja
ali praznik.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 5 dneh od dneva odpiranja po-
nudb, pogodba z najugodnejšim ponudni-
kom pa bo sklenjena v 8 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Psihiatrična bolnišnica
Idrija



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 35 – 5. VII. 1996 Stran 2545

Ob-2975

Gorenjska banka, d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj, objavlja informativni

javni razpis
za čiščenje poslovnih prostorov

1. Predmet javnega razpisa je izvajanje dnevnega, tedenskega ter občasnega čiščenja
poslovnih prostorov v Gorenjski banki, d.d., Kranj.

a) z možnostjo prezaposlitve delavk (12,5 delavk v rednem delovnem razmerju in 15
delavk s sklenjenimi pogodbami o delu),

b) brez prezaposlitve delavk.
2. Čiščenje se izvaja na 25 lokacijah po vsej Gorenjski, skupna kvadratura prostorov za

čiščenje znaša 12.130,61 m2, posamezna lokacija obsega od 36,30 do 4,794,25 m2.

Naziv organizacijske enote Kvadratura Časovni razpored čiščenja
za čičenje delovnik sobota

– Bleiweisova 1-
   osr. enota 4.794,25 15.30-22. 12.-15.
– Bleiweisova 4 723,79 15.30-22. 12.-15.
– Hranilnica-Globus 219,15 18.-20. 11.-12.
– Prešernova 6 344,55 19.30-22. 11.30-12.30
– Planina 238,88 19.-21. 11.30-12.30
– Stražišče 81,00 17.-18. 11.30-12.
– Cerklje 108,93 pon., sreda, petek

16.30-18.30
– Šenčur 93,72 pon., sreda, petek

15.30-17.30

PE Jesenice
– osrednja enota 1.271,52 15.-22. 12.-14.
– Plavž 100,64 16.45-18.30 10.45-11.45
– Kranjska Gora 153,59 17.-20. 11.30-12.30

PE Radovljica
– osrednja enota 1.410,08 14.30-22 14.-18.
– Cankarjevo naselje 65,84 18.-20.
– Lesce 64,60 19.-20.
– Bled 287,40 19.-21. 15.-19.
– Bohinjska Bistrica 94,27 19.-22. 15.-19.

PE Škofja Loka
– osrednja enota 1.313,97 13.-20. 7.-13.
– Mestni trg 52,21 17.-18. 11.-12.
– Podlubnik 57,78 12.-14. 12.-14.
– Trata 114,21 17.-19. 11.-12.
– Gorenja vas 36,30 16.30-18. 11.-12.
– Žiri 127,31 17.-19. 11.-12.
– Železniki 108,86 17.-19. 11.-12.

PE Tržič
– osrednja enota 588,09 13.-20. 8.-13.
– Bistrica 114,55 16.-18.

3. Čiščenje obsega redno dnevno in te-
densko čiščenje ter občasna čiščenja po-
slovnih prostorov:

a) redno dnevno čiščenje obsega:
– izpraznitev košev in odstranitev smeti,
– pometanje in pomivanje tal,
– čiščenje tapisona in preprog (sesanje),
– čiščenje kamnitih površin,
– brisanje prahu z delovnih miz, oken-

skih polic, omar, radiatorjev, itd.,
– čiščenje dvigal,
– izpraznitev pepelnikov,
– redno temeljito čiščenje sanitarij – WC

umivalnikov, pisoarjev, itd.
– redno dezinfekcijo sanitarij,
– nameščanje toaletnega papirja in toa-

letnih brisač v sanitarije,
– pomivanje posode v čajni kuhinji VI.

etaže poslovne hiše na Blw. 1,
– čiščenje ostalih čajnih kuhinj z ustrez-

no dezinfekcijo,

– čiščenje notranjih steklenih površin
(razen oken),

– čiščenje okolice poslovne stavbe,
– čiščenje svetlobnih teles, PC, napisnih

tabel,
– čiščenje kljuk,
– skrb za cvetlične nasade.
b) tedensko čiščenje obsega:
– temeljitejše čiščenje delovnih površin,
– temeljito čiščenje tapisona in preprog,
– čiščenje telefonskih aparatov,
– čiščenje vtikačev in stikal,
– čiščenje okenskih okvirov,
c) občasno čiščenje obsega:
– premazovanje pohištva z emulzijo

(2-krat letno).
4. Naročnik je dolžan skrbeti za toaletno

galanterijo (toaletno milo, papirnate brisače
ter toaletni papir), izvajalec pa za vsa ostala
čistilna sredstva in pripomočke, poleg tega
pri delu uporablja lastna osnovna sredstva.

5. Ponudba za čiščenje mora vsebovati
naslednje podatke:

– ime in sedež ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– navedbo storitev, ki so predmet po-

nudbe,
– ceno za m2 čiščenja mesečno,
– plačilne pogoje,
– reference.
6. Podrobnejše informacije lahko ponud-

nik dobi na tel. 064/221-446, int. 479.
7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti kuverti na naslov: Go-
renjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova 1,
Kranj, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
čiščenje”.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so celovitost ponudbe, reference,
cena in plačilni pogoji.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni.

Gorenjska banka, d.d., Kranj

Št. 603-1354/96 Ob-2976

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

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

Osnovno šolo Duplek in Osnovno šolo
Korena

1. Naročnik: Občina Duplek.
2. Predmet razpisa so dnevni prevozi

učencev v Osnovno šolo Duplek in Osnov-
no šolo Korena. Prevozi so ločeni po šol-
skih okoliših posameznih osnovnih šol.

3. Relacije prevozov, vozni redi, število
otrok, ki se vozijo, lahko ponudniki dobijo
osebno ali po telefonu v občinskem uradu
Občine Duplek pri Mileni Potočnik, tel. št.
681-410 ali 681-934.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena prevoza,
– kvaliteta vozil,
– reference pri izvajanju prevozov,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Vsebina ponudbe mora v skladu z 12.

členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil vse-
bovati:

1. ime in sedež ponudnika,
2. podatke in dokazila o registraciji, ki

mora biti overjena oziroma priglasitveni list,
3. reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom in prilogami:
– predračun,
– struktura cene,
– druge podatke glede določljivosti ce-

ne,
– datum, do katerega velja ponudba,
– način obračunavanja storitve,
– način določanja in obračunavanja ko-

rekcij cene,
– dokazilo o lastništvu vozila oziroma

pogodbo o lizingu ali najemu vozila,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti storitev,
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– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku.

6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe se od-
dajo na Občini Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za šolske prevoze”.

7. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v prostorih Občine Duplek, pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Duplek

Št. 34/96-3 Ob-2977

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) objavlja
Okrožno sodišče v Murski Soboti, Slomško-
va 21

javni razpis
za oddajo investicijsko vzdrževalnih del

na objektu Okrožnega in Okrajnega
sodišča v Murski Soboti, Slomškova 21,

in sicer:
– mizarska dela: zamenjava in popravilo

oken,

– slikopleskarska dela,

– parketarska dela,

– strop Armstrong,

– zamenjava svetil.

Predvidena skupna vrednost del znaša
14,000.000 SIT. Pričetek del takoj po ve-
ljavnosti pogodbe, dokončanje v 2 mesecih.

Vsa dela se bodo morala izvajati tako, da
ne bo moteno delo sodišč.

Ponudbe morajo biti opremljene v skla-
du z 12. členom citirane odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa. Opozarja-
mo na popolnost zahtevane dokumentacije.

Rok za oddajo ponudb v zapečatenih ku-
vertah z oznako ponudnika, navedbo pred-
meta razpisa in opozorilom “Ne odpiraj –
javni razpis”, je 16. 7. 1996 do 10.45. Po-
nudbe morajo prispeti po pošti do navede-
nega roka, ali pa jih je treba oddati v Uradu
predsednice Okrožnega sodišča, prav tako
do navedenega časa.

Javno odpiranje ponudb bo v torek 16. 7.
1996 ob 11. uri v prostorih sejne sobe v III.
nadstropju, Slomškova 21 v Murski Soboti.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so predvsem:

– kvaliteta del,

– konkurenčnost ponudbe,

– reference,

– roki izvedbe,

– plačilni pogoji,

– druge posebne ugodnosti ponudnika.

Vse informacije in dokumentacijo, po-
trebno za izdelavo ponudb, dobite na Okrož-
nem sodišču Murska Sobota, Slomškova 21
pri Jožici Titan, tel. 069/31-920, vsak de-
lovni dan od 8. do 10. ure.

Okrožno sodišče Murska Sobota

Št. 179/96 Ob-2978

Mercator Kmečka zadruga Sevnica, raz-
pisuje skladno s 1., 2. in 3. členom odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
14/94),

javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih

zemljišč agromelioracijskega kompleksa
Osredek in Studenec, skupna površina

323 ha
1. Opis razpisanih del
1. Odstranitev nizke zarasti – grmovja

na kmetijskih površinah,
2. Ruvanje samic z bagrom opremljenim

s hidravličnim kladivom,
3. Planiranje površin z buldožerjem in

nakladalcem,
4. Ureditev poti – strojna razširitev ter

gramoziranje.
Predvidena vrednost 37,000.000 SIT.
II. Vsebina ponudbe
1. Cena za efektivno strojno uro za po-

stavke 1., 2., 3. in 4.,
2. Cena za m3 gramoza,
3. Tehnični podatki strojev,
4. Začetek del,
5. Plačilni pogoji,
6. Veljavnost ponudbe in ostali pogoji,
7. Potrebne priloge, ki jih določata

odredba o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l RS,
št. 28/93) in ponudbeni pogoji, ki jih ponud-
niki dobijo pri naročniku.

III. Rok oddaje ponudb
Rok oddaje ponudbe je 15 dni po objavi

v Uradnem listu RS.
Pričetek roka prvi dan po objavi, konec

roka petnajsti dan po objavi ob 12. uri.
IV. Način oddaje ponudb
Ponudba mora biti oddana v razpisanem

roku, na naslov: Mercator kmečka zadruga
Sevnica, z.o.o., Sevnica, Savska cesta 20/b,
8290 Sevnica, v zaprti ovojnici, po pošti
oziroma osebno.

Na ovojnici mora biti oznaka “ponudba
agromelioracija Osredek in Studenec, ne od-
piraj” ter polni naslov ponudnika.

V. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno pr-

vi delovni dan po poteku roka oddaje po-
nudb, in sicer ob 12. uri v prostorih Kmečke
zadruge Sevnica, Savska cesta 20/b, 8290
Sevnica.

VI. Merila za izbiro izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-

vala reference pri izvajanju tovrstnih del,
plačilne pogoje, roke izvedbe in ceno.

VII. Rok izvedbe del:
Dela se bodo predvidoma izvajala v času

od avgusta 1996 do decembra 1996.
VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila in ponudbeno doku-

mentacijo dobite tretji in četrti dan po ob-
javljenem razpisu, na naslovu naročnika ali
po tel. 0608/41-371 Alojz Rupar.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKG Republike Sloveni-
je.

Zato si naročnik pridržuje pravico do
sprememb rokov in obseg razpisanih del.

Mercator Kmečka zadruga
Sevnica

Št. 792/96 Ob-2979

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Velike Lašče

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih

otrok v Občini Velike Lašče v šolskem
letu 1996/97

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

2. Predmet razpisa so prevozi osnovno-
šolskih otrok za Osnovno šolo Primoža Tru-
barja, Velike Lašče in podružnične šole Kar-
lovica, Rob, Turjak.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dobijo na Občini Velike Lašče.

4. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– cena za razpisane prevoze,
– zagotovljeno nadomestilo v primeru

okvare, bolezni,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Ponudbi je potrebno priložiti fotoko-

pijo potrdila o registraciji podjetja oziroma
obrtno dovoljenje.

6. Prevozi se bodo opravljali v šolskem
letu 1996/97.

7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu. Ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze” na
naslov: “Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče.

8. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki naknadno obveščeni.

Občina Velike Lašče

Št. 54/96 Ob-2980

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Urad Republike
Slovenije za mladino objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev organizacije in
koordinacije projektov mladinskih

kooperativ
1. Predmet razpisa
Namen tega javnega razpisa je izbira iz-

vajalcev za koordiniranje in organiziranje
projektov s področja vzpostavljanja mladin-
skih kooperativ kot novih možnosti in oblik
zaposlovanja mladih v Republiki Sloveniji
ter načina vključevanja mladih v družbene
procese.

2. Pogoji in kriteriji za izbiro izvajalcev
Izvajalci organizacije in koordinacije de-

javnosti za mlade, ki je predmet tega razpi-
sa, lahko postanejo organizacije, ki pošljejo
pravočasno in popolno ponudbo in ki izpol-
njujejo naslednje pogoje:

– so v RS registrirane kot društvo ali
zavod,

– praviloma izvajajo projekte za mlade,
– niso ustanovljene po zakonu o politič-

nih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94),
– niso ustanovljene po zakonu o ustano-

vah (Ur. l. RS, št. 60/95),
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– ne predstavljajo verskih skupnosti.
3. Prioritete
Prednost imajo tisti ponudniki, ki:
– imajo izkušnje pri izvajanju tovrstnih

projektov oziroma so že dosedaj izvajali to-
vrstne projekte,

– ki imajo ustrezno kadrovsko strukturo
in reference za izvajanje tovrstnih projek-
tov za mlade,

– ki so sposobni zagotoviti najmanj 25%
financiranje dejavnosti po tem razpisu iz
neproračunskih virov,

– ki imajo urejeno računovodsko poslo-
vanje,

– ki razpolagajo s primerno tehnično
opremo in prostori.

4. Orientacijska vrednost
V namen izvajanja dejavnosti po tem raz-

pisu, bo Urad RS za mladino s proračunske
postavke št. 7223: mladinski program, za-
gotovil skupno 6,000.000 SIT v obliki dota-
cij za izvedbo projektov.

5. Način oddaje ponudb
Ponudniki morajo v ponudbeni doku-

mentaciji poslati:
  1. kopijo odločbe o vpisu v register dru-

štev ali zavodov,
  2. kopijo statuta ali splošnih pravil de-

lovanja,
  3. opis dosedaj izvedenih projektov, ki

segajo na področje predmeta tega razpisa,
  4. predstavitev programa razvoja mla-

dinskih kooperativ v RS,
  5. finančno ovrednotenje tega progra-

ma,
  6. reference,
  7. opredelitev tehničnih in prostorskih

zmogljivosti,
  8. vzorce publikacij povezanih z izva-

janjem svoje osnovne dejavnosti,
  9. vzorec znaka ali logotipa, če ga imajo.
Ponudbe morajo biti poslane v zaprtem

ovitku z označbo “Ne odpiraj – ponudba za
mladinske kooperative!”. Na ovitku mora bi-
ti jasno naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da ponudnik odda svojo po-
nudbeno dokumentacijo v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zapored-
no označen.

Ponudbe z ustrezno dokumentacijo mo-
rajo ponudniki poslati na naslov: Urad RS
za mladino, Mešana komisija za mladinska
vprašanja, Šmartinska 134a, 1000 Ljublja-
na.

6. Razpisni rok
Mešana komisija za mladinska vprašanja

bo upoštevala le tiste ponudbe, ki bodo pris-
pele na naslov Urada RS za mladino do 12.
ure dne 5. 8. 1996 ali poslane priporočeno po
pošti do vključno 5. 8. 1996. Ponudniki bodo
prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.

7. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki oziroma predstav-
niki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom, bo 8. 8. 1996 ob 13. uri v
prostorih Urada RS za mladino, Šmartinska
134a, Ljubljana.

8. Izvedba razpisa
Pravočasno prispele, pravilno opremlje-

ne in popolne ponudbe bo obravnavala Me-
šana komisija za mladinska vprašanja, ime-
novana pri Uradu RS za mladino.

Nepravočasne prispele ponudbe, komi-
sija ne bo odpirala in jih bo ponudnikom
vrnila neodprte.

Nepravilno opremljene oziroma oddane
ponudbe bo komisija v postopku odpiranja
zavrnila.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov, bo komisija zavrnila kot nepopolne
in jih v nadaljevanju ne bo obravnavala.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o odpira-
nju ponudb in o izbiranju v zakonitem roku.

Izbran izvajalec bo v nadaljnjem roku 30
dni od sklepa o izbiri, pozvan k sklenitvi
pogodbe.

Vse dodatne informacije ponudniki do-
bijo na Uradu RS za mladino vsak delovni
dan med 12. in 14. uro, tel. 061/446-326 ali
446-903, faks 445-598.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 482/6-96 Ob-2981

Občina Vojnik 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 izbiro izvajalca za modernizacijo

krajevnih in lokalnih cest na območju
Občine Vojnik

1. Investitor: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.

2. Predmet razpisa: oddaja del za asfalti-
ranje lokalnih in krajevnih cest.

3. Lokacija KS Dobrna:
– krajevna cesta Es–Žabrl dolžina 400 m

in širina 2,7 m,
– krajevna cesta Senič–Vitez, dolžina

730 m in širina 2,7 m,
– poplastitev lokalne ceste s fino maso

dolžine 250 m in širine 5 m ter pločnik
dolžine 200 m in širine 1,5 m,

4. Lokacija KS Nova Cerkev:
– asfaltiranje krajevne ceste 5 + 2 cm

Homec, dolžine 1200 m in širine 2,7 m.
5. Lokacija KS Frankolovo:
– asfaltiranje krajevne ceste 5 + 2 cm

Marzidovšek Vlado–Pesjak–Goršek, dolži-
ne 1100 m in širine 3 m.

6. Lokacija KS Vojnik:
– asfaltiranje krajevne ceste 5 + 2 cm

Vojnik–Pot v Konjsko, dolžine 650 m in
širine 3 m,

– asfaltiranje ceste v Tomaž dolžine 500
m in širine 2,70 m,

– asfaltiranje ceste Arclin in cest Bovše
dolžine 300 m in širine 2,70 m.

7. Orientacijska skupna vrednost inve-
sticije znaša ca. 24,000.000 SIT.

8. Predviden rok pričetka del je takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, predviden rok
dokončanja del je oktober 1996.

9. Popolne ponudbe morajo ponudniki
predložiti najkasneje do 22. 7. 1996 do 10.
ure v prostorih Občine Vojnik, Keršova 1,
Vojnik. Na kuverti mora biti označeno “Ne
odpiraj – obnova cest”.

Podrobne informacije o razpisnih pogo-
jih lahko ponudniki dobijo pri Preložnik To-
netu (tel. 063/772-125).

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– cene,
– rok izvedbe del,
– garancija,

– finančni pogoji in ugodnosti (popusti,
kreditiranje, odloženo plačilo).

11. Odpiranje ponudb bo javno dne
22. 7. 1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Vojnik. Navzoči predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pooblastilo o za-
stopanju.

12. O izbiri izvajalca bodo ponudniki pi-
sno obveščeni najkasneje do 22. 7. 1996.

Občina Vojnik

Št. 5108 Ob-2982

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5,
objavlja na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo in montažo raziskovalne opreme

1. Predmet razpisa je nabava in montaža
raziskovalne opreme: GC-MS sistem za ana-
lizo ogljikovodikov v zraku:

– možnost predkoncentriranja,
– vnos vzorca preko absorpcijskih cevi

ali vzorčevalnih cilindrov,
– vnos vzorca preko injektorja,
– delovno koncentracijsko področje pod

ppb,
– vgrajena MS in FID detektorja,
– za MS detektor območje mas 15-600

amu,
– računalniško krmiljenje in vrednotenje

meritev.
2. Lokacija: FKKT, Aškerčeva 5, Kate-

dra za analizno kemijo.
3. Ponudba mora vsebovati specifikacijo

ponujene opreme, ime in naziv firme s po-
datki o registraciji podjetja in njegovi de-
javnosti, čas veljavnosti ponudbe, ugodno-
sti po lastni presoji, predvideni rok dobave,
rok montaže, podatke o garanciji in servisu
opreme, referenčno listo, končno ceno FCO
kupec izraženo v SIT z vključenim morebit-
nim popustom in prometnim davkom ter po-
goji plačila.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, celovitost ponudbe,
reference ponudnika, ponujena cena in pla-
čilni pogoji ter organiziran servis.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša ponudba.

5. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Uni-
verza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in ke-
mijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
GC-MS/A1”).

6. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb ob 10. uri v sejni sobi Fakultete za
kemijo in kemijsko tehnologijo na Aškerče-
vi 9.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

7. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju.

8. Dodatna pojasnila po tel. 1760-500,
Matevž Pompe, dipl. inž.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
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Št. 601-920/96 Ob-2983

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

javni razpis
za zbiranje ponudb izvajalcev šolskih avtobusnih prevozov za šolsko leto 1996/97
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa: prevozi učencev za šolsko leto 1996/97 za osnovni šoli Rače in

Fram.

Zap. Osnovna Relacija Okvirni čas Število Predvideno

št. šola odhoda km št. učencev

1. Rače Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–
Brezula–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Rače 6.45 5 50
Zg. Gorica–Sp. Gorica–Podova–
Brezula–Sp. Rače (Ptujska cesta)–Rače 7.30 5 64
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–
Brezula–Podova–Sp. Gorica–Zg. Gorica 11.45 5 50
Rače–Sp. Rače (Ptujska cesta)–
Brezula–Podova–Sp. Gorica–Zg. Gorica 13.25 5 64

2. Fram Stara gora–Morje–Fram 6.50 6 38
Ješenca–Požeg–Fram 7.05 9 45
Planica–Kopivnik–Fram 7.35 11 28
Fram–Ješenca–Požeg–Morje 12.35 15 38
Fram–Ješenca–Požeg–Morje 13.15 15 45
Fram–Kopivnik–Planica 13.30 11 28

Tečaj OŠ Rače–kopališče Pristan–OŠ Rače 34 45

plavanja OŠ Fram–kopališče Pristan–OŠ Fram; 34 31
skupno št. km = 340.
Urnik plavanja še ni narejen.

Dodatne informacije dobite v Občini Ra-

če-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri Simoni
Antolič.

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

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:

– relacijo, za katero želi opravljati pre-
voze,

– ceno za km, ob upoštevanju km, ki so
navedeni v razpisu za posamezno relacijo
(polni km); navedena cena za km naj velja

za celotno šolsko leto 1996/97,

– ugodnosti, ki jih nudi za učence na
rednih avtobusnih linijah ali morebitne
ugodnosti pri prevozih, ki niso predmet raz-
pisa.

5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba za šolske prevoze – Ne od-
piraj” do srede, 17. julija 1996, na Občino

Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.

6. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
19. julija 1996, ob 9. uri, v prostorih Občine
Rače-Fram.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru nepredvidenih sprememb na začet-

ku šolskega leta (število učencev, termini
prevozov, število prevozov ipd.) ali med
letom, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma med letom sproti dogo-
varja spremembe prevozov.

Občina Rače-Fram

Št. 9/96 Ob-2984

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 Šoštanj

javni razis
za izbiro izvajalcev za izvedbo

vzdrževalnih del na lokalnih cestah
Občine Šoštanj

1. Predmet razpisa: izvedba vzdrževal-
nih del na lokalnih cestah (sedem odsekov
cest).

2. Naročnik: Občina Šoštanj, Trg svobo-
de 12, Šoštanj.

3. Lokacija: lokalne ceste na območjih
Bele vode, Gaberke, Lokovica, Ravne in
Skorno-Florjan.

4. Predviden pričetek del je julij 1996,
rok dokončanja del je oktober 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo od 8. 7. 1996 do 16. 7. 1996
med 8. in 12. uro v tajništvu Občine Šo-
štanj, Trg svobode 12, Šoštanj (tel.
063/882-652) na podlagi dokazila o plača-
nih stroških v znesku 7.000 SIT na ŽR št.
52800-630-10168 Občina Šoštanj.

7. Orientacijska vrednost del: 20,000.000
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– ponudbena cena (vključen p. d.),
– garancijski rok in pogoji garancije,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene izvedbe,

– ostale ugodnosti ponudnika (plačila s
kompenzacijami itd.).

9. Rok za dostavo zapečatenih ponudb je
22. 7. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba – vzdrževa-
nje lokalnih cest”.

10. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne, to je 22. 7. 1996 ob 13. uri v prostorih
Občine Šoštanj.

11. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v 30 dneh po od-
piranju ponudb.

Občina Šoštanj

Ob-2985

Srednja kmetijska šola Grm, Sevno 13,
Novo mesto, razpisuje skladno s 1., 2. in 3.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) naslednji

javni razpis
za izdelavo razvojnega programa

celostnega urejanja podeželja in obnovo
vasi – Izobraževalni center za podeželje

I. Predmet ponudbe
Razvojni projekt Izobraževalni center za

podeželje, ki mora biti izdelan v skladu z
navodili za izdelavo razvojnih projektov Ce-
lostnega urejanja podeželja in obnovo vasi,
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano Republike Slovenije in z upošteva-
njem projektne naloge, ki jo ponudniki do-
bijo pri naročniku.

Projekt bo obravnaval izobraževanje
odraslih občanov naslednjih lokalnih skup-
nosti: Trebnje, Novo mesto, Šentjernej,
Škocjan, Brežice, Metlika, Črnomelj in Se-
mič.

Predvidena vrednost del: 5,000.000 SIT.
Projekt, ki je predmet javnega razpisa se

oddaja na podlagi določil odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
ki se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije.

II. Vročitev ponudbe
Pisno ponudbo, ki mora biti predpisano

izdelana, označena in opremljena z vso zah-
tevano dokumentacijo, so ponudniki dolžni
vročiti v razpisanem roku v dveh izvodih na
naslov: Srednja kmetijska šola Grm, Novo
mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.

Ponudba mora biti oddana po pošti ali
osebno v zapečateni kuverti. Na kuverti mo-
ra biti navedeno:

– naslov investitorja,
– “Ponudba – projekt ICP, Ne odpiraj!”,
– točen naziv in naslov ponudnika.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati vse elemente,

ki jih določa odredba o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Obvezne
priloge k ponudbi so:

– izpisek iz vpisa v sodni register so-
dišča Republike Slovenije, iz katerega je
razvidna dejavnost ponudnika (izpisek ne
sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika in nosilcev raza-
pisanih nalog,

– ime odgovornega nosilca naloge,
– plan dinamike izvrševanja naloge,
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– kot garancijo za resnost ponudbe pred-
ložiti finančni dokument, ki se glasi na 5%
ponudbene cene in ga naročnik vnovči v
primeru, da ponudnik v opcijskem roku od-
stopi od ponudbe – v dobro računa naročni-
ka.

IV. Rok oddaje ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Pričetek roka,
prvi dan po objavi, konec petnajsti dan po
objavi ob 12. uri.

V. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno pr-

vi delovni dan po poteku roka oddaje po-
nudb, in sicer ob 14. uri v prostorih Srednje
kmetijske šole Grm, Sevno pod Trško goro
13, Novo mesto.

VI. Merila za izbiro izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-

vala reference pri izvajanju tovrstnih del,
plačilne pogoje in rok izdelave.

VII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila in ponudbeno doku-

mentacijo, ki je obvezna za oddajo ponud-
be, dobite tretji in četrti delovni dan po ob-
javljenem razpisu, na naslovu naročnika ali
po tel. 068/324-508.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije. Zato si naročnik pridržuje pravico do
sprememb rokov in obsega razpisanih del.

Srednja kmetijska šola Grm
Novo mesto

Ob-2986

Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice,
Tavčarjeva 21, objavlja

javni razpis
za nabavo službenega vozila za potrebe
Vzgojnovarstvene organizacije Jesenice

1. Investitor: Vzgojnovarstvena organi-
zacija Jesenice, Tavčarjeva 21.

2. Predmet razpisa: nakup kombi busa.
3. Orientacijska vrednost v razpisu na-

vedenega vozila je 3,000.000 SIT. Ponud-
nik je dolžan, kot del plačila, vzeti sedanje
službeno vozilo kombi Renault Trafic.

V ceno naj bodo zajeti stroški do regi-
stracije – vključno s tehničnim pregledom.

4. Predvideni dobavni rok je takoj po raz-
pisu.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, ki mora vsebovati ceno brez pro-
metnega davka in z vključenim prometnim
davkom, cena naj bo fiksna in oblikovana
za plačilo po dobavi,

– datum do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-
tov iz prve do vključno osme alinee prejš-
njega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

6. Rok oddaje in odpiranje ponudb: ve-
ljavne so ponudbe, ki pridejo po pošti ali jih
ponudniki vročijo osebno na vložišču do
15. 7. 1996.

Ponudbe se oddajo v zapečateni kuverti
z oznako: “Ponudba za nabavo službenih
vozil – Ne odpiraj” na naslov: Vzgojno-
varstvena organizacija Jesenice, Tavčarjeva
21, 4270 Jesenice.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 18. 7. 1996
ob 10. uri v prostorih VVO.

7. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila za
zastopanje.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,

– priznana rednost sedanjih službenih
vozil,

– roki dobave,

– boljše reference,

– garancija, ugodnosti pri servisnih sto-
ritvah,

– dodatna oprema,

– druge ugodnosti (popusti ipd.).

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

10. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo vsak delovni dan med
7. in 14. uro na tel. 064/860-018.

11. Ta razpis ni osnova za sklenitev po-
godbe.

VVO Jesenice

Ob-2987

Bolnišnica za ginekologijo in porodniš-
tvo Kranj, Kidričeva 38a, objavlja na podla-
gi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil

javni razpis
za dobavo električnega enovaljčnega

likalnega stroja
1. Tehnični opis:
– dolžina valja do 2000 mm,
– premer valja 300 do 600 mm,
– kapaciteta zlikanega perila ca. 50 kg/h,
– nožno stikalo za vklop valja,
– zaščita za prste,
– možnost likanja iz obeh strani ali vnos

in iznos iz iste strani – stenska izvedba.
2. Orientacijska vrednost opreme:

1,500.000 SIT.
3. Dobavni rok s priklopom je 30 delov-

nih dni.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– izjavo o zagotovljeni ceni,
– garancijski rok in seznam serviserjev,
– način zavarovanja pogodbene obvez-

nosti,
– dokumentacija stroja.
5. Merila za izbor:
– kvaliteta opreme,
– cena,
– način in rok dobave,
– garancija.
6. Ponudba mora biti poslana v roku 8

dni po objavi in označena “Ne odpiraj –
ponudba po razpisu”.

7. Ponudbe bodo odpirane javno, o datu-
mu bodo ponudniki obveščeni.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od izbora komisije.

Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj

Št. 407/96 Ob-2988

Na podlagi sklepa Upravnega odbora
razpisuje Sklad za vzajemno pomoč samo-
stojnih obrtnikov Slovenije, Ljubljana, Voš-
njakova 6

javni razpis
za nakup računalniškega programa

aktuarskih formul za obračunavanje in
preračunavanje vseh vrst življenjskih in

rentnih zavarovanj
I. Predmet razpisa je naslednja program-

ska oprema:
1. instalacija programa aktuarskih formul

za obračunavanje in preračunavanje vseh
vrst življenjskih in rentnih zavarovanj,

2. preračunavanje odkupov, dokupov in
kapitalizacij z življenjskimi in invalidskimi
tablicami,

3. usposobitev in preizkus znanja dveh
delavcev za samostojno delo z vsemi zna-
nji, ki so potrebna za razvijanje obstoječih
vrst življenjskih zavarovanj in za razvijanje
novih vrst življenjskih zavarovanj glede na
potrebe trga.

II. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo ponudnika,
2. ceno opreme upoštevajoč vse dajatve

in eventualne popuste,
3. način plačila,
4. dobavni rok,
5. izjava o garanciji za ponujeno opre-

mo,
6. čas veljavnosti ponudbe,
7. predvideni začetek in zaključek uspo-

sobitve dveh delavcev Sklada za uporabo
programske opreme.

III. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Razpis za programsko
opremo – Ne odpiraj” najkasneje v 8 dneh
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS.

IV. Najboljšega ponudnika bo izbral
Upravni odbor ali od njega pooblaščen or-
gan upravljanja Sklada.

V. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje 10 dni po izboru.

VI. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo na tel.
061/13-19-299 ali 13-19-170 (upravnik Šte-
fančič Jože).

Sklad za vzajemno pomoč
samostojnih obrtnikov Slovenije

Št. 42/96 Ob-2989

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 ulica 2, Zagorje
ob Savi, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo struge

Kotredeščice in Orleščice
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa:
a) sanacija zgornjega dela struge Kotre-

deščice,
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b) sanacija spodnjega dela struge Or-
leščice.

3. Lokacija: Potoška vas v Zagorju.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno.
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

13,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo obeh

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 postav-
kah in ločena za posamezna objekta, tj. za
sanacijo zgornjega dela struge Kotredeščice
in za sanacijo spodnjega dela struge Or-
leščice.

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 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 površinskih del Sandi Grčar, 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,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno in projekt-
no dokumentacijo.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno, ločeno po objektih,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. 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 40.
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Sa-
vi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, štiride-
seti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni 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. (Sanacija
struge potokov Kotredeščica in Orleščica)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel.
0601/64-100, Sandi Grčar.

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 71/96 Ob-2990

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95),
odredba o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov na skupnih objektih in na-
pravah na melioracijskih objektih na ob-
močju Upravne enote Lendava za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 28/96) in po pooblastilu Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, objavlja Upravna enota Lendava

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Pince,

Turnišče II, Strehovci-Dobrovnik
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano.
2. Predmet razpisa: izvedba strojnih in

ročnih del za čiščenje melioracijskih jar-
kov.

3. Razpisana dokumentacija in popisi del
so na voljo od objave razpisa vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do 16. 7. 1996 pri
Upravni enoti Lendava, soba št. 48.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe.

Rok za dokončanje del je avgust 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– roki,
– cena,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del,
– predhodne reference,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
7. Rok za oddajo ponudb je do 17. 7.

1996 do 12. ure na naslov: Upravna enota
Lendava, Lendava, Trg Ljudske pravice 5.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj, ponudba za
vzdrževanje melioracijskih objektov”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 17. 7. 1996
ob 12. uri, v prostorih Upravne enote Len-
dava, soba št. 48.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota Lendava

Št. 47 Ob-2991

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, Ljubljana, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna repub-
like za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za kreiranje,
izdelavo, skladiščenje, prevoz in
postavitev razstavnega prostora

Slovenije na turističnih sejmih in borzah
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je storitev, in sicer

kreiranje, izdelava, postavitev, skladiščenje
in prevoz razstavnega prostora Slovenije na
turističnih sejmih in borzah, in sicer: Va-
kantirbuers (Utrecht), CMT (Stuttgart), Fe-
rien (Dunaj), Holiday World (Praga), Fe-
rien International (Graz), Tourf (Salzburg),
CBR (München), Freizeit (Nürnberg), IRU
(Linz), BIT (Milano), ITB (Berlin), Tempo-
libero (Vicenca), Senior Aktuell (Dunaj),
Utazas (Budimpešta), TUR (Goeteborg),
ITTF (Zagreb), Tourmondo (Bologna), RDA
(Köln), TTW (Montreux), WTM (London),
T & C (Leipzig), BTF (Bruselj).

II. Merila in pogoji
1. Izvajalec bo izbran na osnovi nasled-

njih pogojev:
– razstavni prostor mora biti zasnovan

na osnovi enega izmed razširjenih sejem-
skih postavitvenih sistemov,

– izvajalec mora vključiti že obstoječe
dekorativne elemente stojnice,

– izvajalec predlaga idejne rešitve za
stojnico v naslednjih različicah:

– velikost stojnice:
do 31 m2,
od 31 do 61 m2,
od 61 do 90 m2,

– postavitev stojnice kot otoka, ali eno-,
dvo- ali tristransko odprto,

– izvajalec predlaga idejne rešitve za
stojnico na turističnem sejmu, turistični bor-
zi ali kombinaciji obeh,

– izvajalec mora upoštevati navodila na-
ročnika v zvezi z uporabo celostne podobe
ter namembnosti stojnice,

– izvajalec mora v idejnem osnutku pred-
videti razstavni prostor, prostor za poslovna
srečanja, garderobo, kuhinjo in skladišče za
promocijski material,

– razstavni prostor naj simbolizira ele-
mente slovenske identitet in vsebuje pred-
stavitev clusterske ponudbe.

2. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika oziroma naziv firme,
– številka dejavnosti po SKD Statistič-

nega urada RS,
– reference,
– idejne rešitve iz točke II/1,
– ceno storitve, ki vključuje kreacijo, iz-

delavo, prevoz, skladiščenje in postavitev
razstavnega prostora po kvadratnem metru
oziroma za vsak sejemski nastop posebej.
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3. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu
pravočasno nudil vse potrebne informacije
in podatke v zvezi s posameznim sejem-
skim nastopom.

4. Naročnik zagotavlja najmanj 600 kva-
dratnih metrov sejemskih površin v sezoni.

5. Pogodba z izbranim izvajalcem bo
sklenjena za dobo enega leta (sejemske se-
zone od septembra do septembra) z mož-
nostjo podaljšanja najkasneje mesec dni po
prejemu obvestila o izbiri.

III. Rok prijave
Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuverti z

oznako “Za razpis – Ne odpiraj” na naslov
Center za promocijo turizma Slovenije, Du-
najska 156, Ljubljana, ali osebno v tajništvo
CPTS, najkasneje v dvajsetih dneh po obja-
vi tega razpisa v Uradnem listu RS.

Rok za prijavo na razpis začne teči z
dnem objave v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje vlog bo naslednji dan
po zaključenem razpisu ob 10. uri, v prosto-
rih Centra za promocijo turizma Slovenije.

Prosilci oziroma izvajalci bodo o izidu
razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po
odpiranju vlog.

Dodatne informacije posreduje Rok
Klančnik, tel. 061/1881-170.

Center za promocijo turizma Slovenije

Ob-2992

Upravna enota Kočevje 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 potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe UE Kočevje od 1. 8. 1996 do 31. 12.
1996.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša v letu 1996 – 4,000.000 SIT.

3. Vse dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo dobite od dneva objave jav-
nega razpisa na sedežu UE Kočevje, Ljub-
ljanska 26, tel. 851-026 (vsak delovni dan
od 8. do 11. ure).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji dejavnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisano do-
kumentacijo,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-
deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami FCO lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,

– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.

6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniške-
ga in pisarniškega materiala” morajo po-
nudniki oddati v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, v sprejemni pisarni Upravne
enote Kočevje, Ljubljanska 26.

7. Javno odpiranje ponudb bo enajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri na
sedežu Upravne enote Kočevje, Ljubljanska
26. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Kočevje

Št. 370-3/96 Ob-2993

Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-
turo, Cankarjeva 5, Ljubljana, 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 opravljanje storitev svetovalnega

inženiringa za investicijska dela
preureditve nekdanje vojašnice na Roški

cesti za potrebe Arhiva RS,
Restavratorskega centra RS in

Zgodovinskega arhiva Ljubljana
1. Predmet razpisa so kompletne storitve

svetovalnega inženiringa z izdelavo investi-
cijskega programa in strokovnim nadzorom
pri investiciji “Preureditev nekdanje voja-
šnice na Roški cesti za potrebe Arhiva RS,
Restavratorskega centra RS in Zgodovin-
skega arhiva Ljubljana”.

2. Predvidena vrednost gradbeno, obrt-
niško, instalacijskih del z opremo znaša
1.700,000.000 SIT.

3. Rok pričetka del je avgust 1996. Delo
svetovalnega inženiringa bo potekalo pred-
vidoma 3 leta.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil. Opozarjamo na popol-
nost zahtevane dokumentacije.

5. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom, da gre za
javni razpis, je ponedeljek, 22. 7. 1996 do
11. ure. Ponudbe oddajte v vložišču Mini-
strstva za kulturo, Cankarjeva 5, Ljubljana.

6. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 22. 7. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi
Ministrstva za kulturo.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– reference ponudnika,
– reference strokovnih delavcev po

strukturi del v ekipi,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Vse informacije in dokumentacijo, po-

trebno za izdelavo ponudb, dobite v Arhivu
Republike Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska
1, pri Zupančič Marjanu in Dobernik Mar-
janu, tel. 061/12-51-222, faks 061/216-551,
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, do vključ-
no 15. 7. 1996.

9. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki ob plačilu 10.000 SIT v tajništvu
Arhiva Republike Slovenije vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, do vključno 15. 7.
1996.

Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije

Ob-2994

Kmetijska zadruga Dolomiti Dobrova,
Dobrova pri Ljubljani, razpisuje skladno s
1., 2. in 3. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in po
pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih

zemljišč agromelioracijskega kompleksa
Šentjošt

1. Opis razpisanih del
1. Odstranitev nizke zarasti – grmov-

ja na kmetijskih površinah.
2. Ruvanje skalnih samic z bagrom,

opremljenim s hidravličnim kladivom in
ravnanje kamnitih grobel z bagrom, oprem-
ljenim z zajemalko.

3. Planiranje površin z buldožerjem
ali nakladalcem.

4. Ureditev poti – strojna razširitev
ter gramoziranje.

Predvidena vrednost: 8,000.000 SIT.
2. Vsebina ponudbe

1. Cena za efektivno strojno uro za
postavke 1., 2., 3. in 4.

2. Cena na m3 gramoza – nabava, do-
voz in vgrajevanje z valjanjem.

3. Tehnični podatki strojev.
4. Začetek del.
5. Plačilni pogoji.
6. Veljavnost ponudbe in ostali po-

goji.
7. Potrebne priloge, ki jih določata

odredba o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in ponudbeni pogoji, ki jih ponud-
niki dobijo pri naročniku.

3. Rok oddaje ponudbe je 15 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS. Pričetek roka je
prvi dan po objavi, konec pa petnajsti dan
po objavi ob 12. uri.

4. Način oddaje ponudbe
Ponudba mora biti oddana v razpisanem

roku na naslov: Kmetijska zadruga Dolomi-
ti Dobrova, Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, v zaprti ovojnici, po pošti oziro-
ma osebno.

Na ovojnici mora biti oznaka “Ponudba
agromelioracija Šentjošt, Ne odpiraj!” ter
polni naslov ponudnika.

5. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno pr-

vi delovni dan po poteku roka oddaje po-
nudb, in sicer ob 12. uri, v prostorih KZ
Dolomiti Dobrova, Vladimirja Dolničarja 2,
Dobrova pri Ljubljani.

6. Merila za izbiro izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-

vala reference pri izvajanju tovrstnih del,
plačilne pogoje, roke izvedbe in ceno.

7. Rok izvedbe del
Dela se bodo predvidoma izvajala v času

od avgusta do decembra 1996.
8. Ostali pogoji
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Vsa ostala pojasnila in ponudbeno doku-
mentacijo dobite tretji in četrti delovni dan
po objavljenem razpisu na naslov naročnika
ali po tel. 061/272-351.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije. Zato si naročnik pridržuje pravico do
spremembe rokov in obsega razpisanih del.

KZ Dolomiti Dobrova

Št. 46/96 Ob-2995

Kmetijska zadruga, z.o.o., Cesta na Kr-
ko 1/b, Grosuplje, razpisuje skladno s 1., 2.
in 3. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in po poobla-
stilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih

zemljišč agromelioracijskega kompleksa
Žalna

I. Opis razpisanih del
1. Odstranitev nizke zarasti – grmovja

na kmetijskih površinah.

2. Ruvanje sklanih samic z bagrom,
opremljenim s hidravličnim kladivom in
ravnanje kamnitih grobel z bagrom, oprem-
ljenim z zajemalko.

3. Planiranje površin z buldožerjem ali
nakladalcem.

4. Ureditev poti – strojna razširitev ter
gramoziranje.

Predvidena vrednost: 14,000.000 SIT.

II. Vsebina ponudbe
1. Cena za efektivno strojno uro za po-

stavke 1., 2., 3. in 4.
2. Cena za m3 gramoza – nabava, do-

voz in vgrajevanje z valjanjem.

3. Tehnični podatki strojev.
4. Začetek del.

5. Plačilni pogoji.
6. Veljavnost ponudbe in ostali po-

goji.

7. Potrebne priloge, ki jih določata
odredba o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in ponudbeni pogoji, ki jih ponud-
niki dobijo pri naročniku.

III. Rok oddaje ponudb

Rok oddaje ponudbe je 15 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

Pričetek roka je prvi dan po objavi, ko-
nec pa petnajsti dan po objavi ob 12. uri.

IV. Način oddaje ponudb
Ponudba mora biti oddana v razpisanem

roku na naslov: Kmetijska zadruga Grosup-
lje, Cesta na Krko 1/b, 1290 Grosuplje, v
zaprti ovojnici, po pošti oziroma osebno.

Na ovojnici mora biti oznaka “Ponudba
agromelioracija Žalna, Ne odpiraj!” ter pol-
ni naslov ponudnika.

V. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo izvedeno pr-
vi delovni dan po poteku roka oddaje po-
nudb, in sicer ob 12. uri, v prostorih Kmetij-
ske zadruge Grosuplje, Cesta na Krko 1,
Grosuplje.

VI. Merila za izbiro izvajalca

Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-
vala reference pri izvajanju tovrstnih del,
plačilne pogoje, roke izvedbe in ceno.

VII. Rok izvedbe del
Dela se bodo predvidoma izvajala v času

od avgusta do decembra 1996.
VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila in ponudbeno doku-

mentacijo, ki je obvezna za oddajo ponudbe,
dobite tretji in četrti delovni dan po objav-
ljenem razpisu na naslov naročnika ali po
tel. 061/763-014, faks 061/762-318.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKGP Republike Slove-
nije. Zato si naročnik pridržuje pravico do
spremembe rokov in obsega razpisanih del.

Kmetijska zadruga Grosuplje

Št. 4014 Ob-2996

Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana, Republika Slovenija, objavlja na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za dobavo naprav sistemov prenosa za

nadgradnjo telekomunikacijskega
omrežja Republike Slovenije (SP-022)

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Republika Slove-
nija.

2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za
dobavo opreme sistemov prenosa za delo po
optičnih vlaknih. Oprema je izvedena v teh-
nologiji sinhrone hierarhije ustrezno najno-
vejšim priporočilom ITU-T/ETSI za tovrst-
ne naprave.

Do vključitve sistemov v promet mora
dobavitelj zagotoviti Dovoljenje za upora-
bo v javnem telekomunikacijskem omrežju
Uprave Republike Slovenije za Telekomu-
nikacije pri Ministrstvu za promet in zveze
Republike Slovenije.

3. Obseg: sistemi morajo biti zmogljivo-
sti STM 4 pretežno v verziji AD MUX.

4. Orientacijska vrednost opreme je 150
mio SIT oziroma 1,35 mio DEM.

5. Dobavni roki: dobava do novembra
1996.

6. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo v
Sektorju za investicije Telekoma Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 810,
vsak dan med 9. julijem in 16. julijem 1996
(razen sobote in nedelje) od 11. do 13. ure,
proti predložitvi dokazila o plačilu 9.000
SIT na žiro račun št. 50100-601-35407 ozi-
roma 100 DEM na račun št. 62354/7 pri
Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana.

Morebitna vprašanja v zvezi s tem razpi-
som sprejema investitor na faks +386 61
133 12 00, z oznako SP-022, v roku najka-
sneje do 15 dni po objavi v Uradnem listu
RS.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

8. Rok za oddajo ponudb je 35 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo prispeti najkasneje zadnji dan roka
do 12. ure, na naslov: Telekom Slovenije,
Cigaletova 15, Ljubljana, Republika Slove-
nija, soba 810/VIII.

Ponudba mora vsebovati elemente, smi-
selne pravilniku o načinu in postopku odda-
je graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
in navodilu o pogojih in postopkih za odda-
janje del izvajalcem (Uradno glasilo Tele-

koma Slovenije, št. 5/95). Ponudbe morajo
biti oddane v zapečateni ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za dobavo opreme
sistemov prenosa SP-022”.

9. Odpiranje ponudb bo 9. avgusta 1996,
v sobi 801/VIII poslovne stavbe Telekoma
Slovenije, Cigaletova 15, v Ljubljani, s pri-
četkom ob 10. uri.

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

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana, Republic of Slovenia, based upon
Article 53 of the Law on construction of
buildings and Article 7 of the Regulations
concerning the methods and procedure of
building construction assignment announ-
ces a

Public Official Invitation for Tenders
for Supply of Transmission Systems

Equipment for Extension of
Telecommunication Networks of the

Republic of Slovenia (SP-022)
1. Investor: Telekom Slovenije, p.o., Ci-

galetova 15, Ljubljana, Republic of Slove-
nia.

2. Tender subject: selection of a supplier
of fibre-optic transmission systems equip-
ment. The equipment shall be implemented
in synchronous hierarchy technology, in
compliance with the lates ITU-T/ETSI Re-
commendations for this type of equipment.

Until the systems are set into operation,
the supplier shall obtain a Permission for
utilisation in public telecommunications net-
work from the Telecommunications Admi-
nistration of the Ministry of Transport and
Communications of the Republic of Slove-
nia.

3. Scope: Systems’ capacities shall be
STM4, predominantly in the AD MUX ver-
sion.

4. Orientation value is 150 million SIT
or 1.35 million DEM, respectively.

5. Delivery terms: Delivery until Novem-
ber 1996.

6. Tender documentation: The tenderers
can obtain the Tender documentation in the
Investments Department of Telekom Slove-
nije, Cigaletova 15, Ljubljana, Republic of
Slovenia, Room 810/VIII, every day bet-
ween July 9, and July 16, 1996 (except Sa-
turday and Sunday) from 11. to 13., against
presentation of the receipt of payment of
9.000 SIT to the giro account no.
50100-601-35407 or, respectively, 100
DEM to the account no. 62354/7 at LB, d.d.,
Ljubljana. The Investor shall receive any
questions concerning this Invitation for ten-
ders at fax no: +386 61 133 12 00 with the
designation: SP-022, within max. 15 days
from publication in the Official Gazette.

7. Criteria for selection of the most fa-
vourable tenderer are stated in the Tender
conditions of the Investor.

8. The term for submission of the ten-
ders is 35 days after the day of publication
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia. The tenders shall arrive at the la-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 35 – 5. VII. 1996 Stran 2553

test on the last day of the term, by 12., at the
address: Telekom Slovenije, Cigaletova 15,
Ljubljana, Republic of Slovenia, Room
810/VIII.

The tender shall comprise the elements
in compliance with the Regulations on met-
hods and procedure of building construc-
tion assignments (Official Gazette SRS no.
27/85) and with the Instructions concerning
the methods and procedures for works con-
tracting (Official Gazette of Telekom Slo-
venije no. 5/95). The tenders shall be sub-
mitted in sealed envelope, bearing the ins-
cription: “Do not open – Tender for supply
of transmission systems equipment –
SP-022”.

9. Opening of the tenders will take place
on August 9, 1996, at 10., in the premises of
the Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljub-
ljana, Room 801/VIII.

The representatives of the tenderers, pre-
sent at the opening of the tenders, shall pos-
sess written authorisation for representation.

10. The tenderers shall be notified about
the choice of the most favourable tenderer
within 30 days after opening of the tenders.

Telekom Slovenije, p.o.

Št. 113/96 Ob-2997

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Provincialat
slovenske province družbe Jezusove ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno, obrtniško,

instalacijskih del obnove cerkve sv.
Jožefa v ulici Zrinjskega 9, Ljubljana

1. Naročnik: Provincialat slovenske pro-
vince družbe Jezusove, Vodnikova 279,
Ljubljana, tel. 061/159-00-64, faks
061/159-00-66.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
obnovo cerkve sv. Jožefa v ulici Zrinjskega
9, Ljubljana.

3. Lokacija objekta: cerkev sv. Jožefa v
ulici Zrinjskega 9, Ljubljana.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 9. 7. 1996 do vključno 16.
7. 1996, v tajništvu Uprave RS za varstvo
kulturne dediščine, Kongresni trg 1, Ljub-
ljana, od 8. do 12. ure.

5. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu 15.000 SIT na
ŽR 51800-620-336-05-1200119-40100 Pro-
vincilata slovenske province družbe Jezu-
sove pri Krekovi banki, d.d., PE Ljubljana.

6. Vsa potrebna pojasnila v zvezi z raz-
pisom dobijo ponudniki pri Igorju Jerebu,
tel. 061/125-08-64.

7. Razpisana dela se bodo izvajala iz-
ključno v obsegu razpisne dokumentacije.

8. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 230,000.000 SIT.

9. Roki: predviden rok pričetka gradnje
je avgust 1996, predviden zaključek del maj
1997.

10. Investitor si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega glede na razpoložljiva sredstva, ali pa
odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne
glede na razloge. V obeh primerih ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

11. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

12. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki
morajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za obnovo
cerkve sv. Jožefa v Ljubljani” na naslov:
Uprava RS za varstvo kulturne dediščine,
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.

13. Rok za oddajo ponudbe je 9. 8. 1996
do 11. ure.

14. Odpiranje ponudb bo 9. 8. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi Uprave RS za kulturno
dediščino, Kongresni trg 1, Ljubljana. Po-
nudniki, ki bodo sodelovali pri odpiranju,
morajo imeti pisno pooblastilo.

15. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Provincialat slovenske province
družbe Jezusove

Št. 60101-0001/95-7 Ob-2999

Mestna občina Kranj – Oddelek za druž-
bene dejavnosti, razpisuje na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo energetskega pregleda stavb
osnovnih šol Mestne občine Kranj z

ogrevanjem prek toplarne v letu 1996
1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Od-

delek za družbene dejavnosti, Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izdelava energet-
skega pregleda osnovnih šol na območju
Mestne občine Kranj (C. Š. OŠ France Pre-
šeren, C. Š. OŠ Simon Jenko, C. Š. OŠ Luci-
jan Seljak – 3 stavbe, OŠ Helena Puhar, OŠ
Jakob Aljaž, OŠ Matija Čop), kar je eden od
razpisnih pogojev, da se Mestna občina
Kranj lahko prijavi na javni republiški raz-
pis.

3. Ponudniki morajo pri izdelavi ener-
getskega pregleda stavb osnovnih šol mest-
ne občine z ogrevanjem prek toplarne, iz-
polnjevati pogoje, ki jih za izdelavo takšne-
ga energetskega pregleda zahteva javni raz-
pis za področje energetike, Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Kozinova 5, Ljub-
ljana, objavljen v Uradnem listu RS, št.
19/96 – str. 1194 – poddel razpisa – Inter-
vencije v učinkovito rabo energije; subven-
cije za energetske preglede; energetske za-
snove lokalnih skupnosti in študije izvedlji-
vosti.

4. Z najugodnejšim ponudnikom bo skle-
njena pogodba o izvajanju projekta po toč-
kah 5., 6. in 7. javnega republiškega razpi-
sa.

5. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Kranj, tel. 064/373-165 – Jasna Zlobec
Dolinar.

6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu, naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in na-
zivu ponudnika, podatki iz sodnega registra
pristojnega sodišča o registraciji podjetja in
dejavnosti in morebitne reference, pošljejo
na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, do

vključno desetega dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, do 10. ure.

V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v sobi 162/I Mestne občine Kranj.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis za izdelavo energetskega
pregleda osnovnih šol Mestne občine
Kranj”.

8. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 60101-0001/95-7 Ob-3000

Mestna občina Kranj, Oddelek za druž-
bene dejavnosti razpisuje na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo letovanja šolskih in predšolskih

otrok Mestne občine Kranj v času
poletnih počitnic šolskega leta 1995/96

1. Naročnik je Mestna občina Kranj, Od-
delek za družbene dejavnosti Krnaj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa je izvedba letovanja
osnovnošolskih otrok s socialno in
zdravstveno indikacijo v trajanju 14 dni in v
skupnem številu 126 otrok.

Prijave otrok potekajo preko Centra za
socialno delo Kranj, ki pri zbiranju prijav
sodeluje s šolskim dispanzerjem Zdravstve-
nega doma Kranj. Otroci, ki bodo poslani
na letovanje, bodo zbrani na podlagi kriteri-
jev, ki jih uporablja Center pri ugotavljanju
socialnega stanja družin za dodelitev so-
cialnovarstvenih pravic.

3. Ponudniki morajo nuditi otrokom na-
slednje pogoje:

– 5 obrokov primerne hrane,
– ustrezne bivalne kapacitete,
– vzgojno varstvo z ustreznimi progra-

mi,
– zdravstveno varstvo,
– urejena igrišča s športnimi rekviziti in

napravami.
Ponudniki so dolžni vse pogoje, ki jih

ponujajo otrokom posebej razdelati, še po-
sebej podrobno pa morajo razdelati pogoja
zdravstvenega varstva in vzgojnega varstva
z ustreznimi programi.

4. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Kranj, tel. 373-165, Jasna Zlobec Doli-
nar.

5. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu, naj svoje vloge, v katerih bodo
podani odgovori na zgoraj navedene zahte-
ve, s priloženimi dokumenti o imenu in na-
zivu ponudnika, podatki iz sodnega registra
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pristojnega sodišča o registraciji podjetja in
dejavnosti in morebitne reference, pošljejo
na naslov: Mestna občina Kranj, Oddelek
za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, v
roku 10 dni po objavi razpisa do 10. ure.

V primeru, da se rok za oddajo ponudb
izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi
naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi 162/I. Mestne občine Kranj.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako: “ne odpiraj – ponud-
ba za javni razpis za letovanje osnovnošol-
skih otrok”. Na kuverti mora biti razviden
pošiljatelj.

7. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljnje
obravnave.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 14 dneh po dnevu
odpiranja ponudb.

10. Z zbranimi ponudniki za izvedbo le-
tovanja socialno in zdravstveno ogroženih
osnovnošolskih otrok  Mestne občine Kranj,
bodo sklenjene pogodbe.

Mestna občina Kranj

Št. 550/96 Ob-3001

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina Kidri-
čevo objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

aluminijskih oken za Osnovno šolo
Cirkovce

1. Naročnik: Občina Kidričevo, Ul. Bo-
risa Kraigherja 25, Kidričevo.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izdelavo aluminijskih oken za Osnovno šo-
lo Cirkovce.

3. Lokacija: Cirkovce.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno: izdelava aluminijskih oken.
Orientacijska vrednost del je 3,300.000

SIT.
Investitor si pridržuje pravico odločiti se

za manjši obseg del od razpisanega, oziro-
ma za fazno izdelavo, odvisno od razpolož-
ljivih finančnih sredstev.

5. Rok: predviden pričetek del je 5. 8.
1996, dokončanje pa 20. 8. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovnost, ponudbena ce-
na, plačilni pogoji, reference na podobnih
delih, rok izdelave in garancija za delo.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 8. 7. 1996
naprej med 8. in 12. uro na občinski upravi,
Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo. Infor-
macije dobite pri ravnatelju Osnovne šole
Cirkovce po tel. 062/792-078 ali 792-005.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izdelavo aluminijskih oken za Os-

novno šolo Cirkovce”, je potrebno v zape-
čateni ovojnici dostaviti do 25. 7. 1996 do
11. ure na naslov Občina Kidričevo, Ul.
Borisa Kraigherja 25, Kidričevo.

10. Odpiranje ponudb bo 25. 7. 1996 ob
13. uri v prostorih Občine Kidričevo.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
osmih dneh po odpiranju ponudb.

12. Za prevzem razpisne dokumentacije
je treba vplačati znesek 10.000 SIT na ŽR
52400-630-20759 odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje Po-
družnica Ptuj.

Občina Kidričevo

Št. 347-30/95-21 Ob-3002

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju 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 postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja Mestna občina Novo mesto v sode-
lovanju z Zavodom za gozdove Slovenije,
OE Novo mesto

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na območju Mestne
občine Novo mesto v letu 1996

1. Naročnik: Mestna občina Novo me-
sto.

2. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago osem dni od dneva objave razpi-
sa od 8. do 13. ure na naslednjih enotah
Zavoda za gozdove Slovenije:

– OE Novo mesto, Krajevna enota Žu-
žemberk, Fužina 13, Zagradec,

– OE Novo mesto, Krajevna enota Novo
mesto, Šmihelska 1, Novo mesto,

– OE Novo mesto, Krajevna enota Gor-
janci, Šmihelska 1, Novo mesto,

– OE Novo mesto, Krajevna enota Stra-
ža, Ulica talcev 18, Straža,

– OE Novo mesto, Krajevna enota Pod-
turn, Podturn 17, Dolenjske Toplice.

3. Predmet razpisa
Redna vzdrževalna dela (grediranje, ob-

nova gramoznega sloja, ročno in strojno
čiščenje cevnih propustov in cestnega tele-
sa, sanacija in izgradnja cevnih propustov,
polaganje dražnikov, zemeljska dela, sana-
cija podpornih sten v lesu, kamnu in betonu,
ozelenjevanje...).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,700.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del v razpisu glede na obseg razpo-
ložljivih sredstev. Izvajalcev v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaključek
del je konec leta 1996, dela pa se izvajajo
po operativnih planih.

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena na enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, morebitne druge ugod-
nosti.

7. Vložitev ponudbe

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – gozdne ceste”
najpozneje deseti dan do 12. ure od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, v tajniš-
tvu Sekretariata za komunalne zadeve Upra-
ve mestne občine Novo mesto, Novo mesto,
Seidlova cesta 1, soba št. 32/I. Če se izteče
rok za oddajo ponudbe na dela prost dan, se
šteje rok za oddajo ponudbe prvi naslednji
delovni dan.

Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče naročnika do zahtevanega roka in
ure.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po roku za oddajo ponudb, ob 12. uri
v prostorih Uprave mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, soba 67/II.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki pisno
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Novo mesto
Zavod za gozdove Slovenije

OE Novo mesto

Ob-3006

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog ter storitev, ki se finan-
cirajo iz proračuna Občine Radlje ob Dravi
(MUV št. 8/94) in odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Radlje ob Dravi kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvajanje

naslednjih del
1. Izgradnja vodohrana Vas
a) vodohran,
b) črpališče,
c) elektroinstalacije za črpališče,
d) cevovod.
Vrednost razpisanih del je 13,000.000

SIT.
Dokumentacijo o razpisanih delih in do-

datne informacije lahko dobite na Občini
Radlje ob Dravi, soba 318, pri Viktorju Ka-
ratu, vsak dan od 12. do 14. ure in na tel.
0602/71-401.

1. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del, kot je razpi-
san glede na pridobitev republiških sred-
stev, če le-teh ne bi uspel pridobiti, v tem
primeru izvajalec ni upravičen do odškod-
ninskega zahtevka.

2. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom.

3. Dokončanje del do 30. 11. 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference,
– cena,
– možnost ugodnega kreditiranja,
– roki.
5. Ponudniki morajo k ponudbi predloži-

ti še:
– dovoljenje za opravljanje razpisanih

del,
– dokazila BON 1 in BON 2,
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– kapacitete in njihovo zasedenost v ter-
minu izvajanja razpisanih del,

– terminski plan razpisanih del,

– osnutek pogodbe.

6. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-
je v 21 dneh po objavi na naslov: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako “Ponudba – ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ob-
čine Radlje ob Dravi, soba 313/III., 3. de-
lovni dan po zaključenem roku javnega raz-
pisa s pričetkom ob 12. uri.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 14 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 25/96 Ob-3007

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

ponovni javni razpis
za izdelavo prometne študije Mestne

občine Murske Sobote
1. Investitor: Mestna občina Murska So-

bota, Kardoševa 2, Murska Sobota.

2. Predmet razpisa: izdelava prometne
študije za celotno območje Mestne občine
Murska Sobota.

3. Rok izvedbe del: predvidoma julij –
oktober 1996.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Mestni občini Murska So-
bota, Kardoševa 2 (tel. 069/22-617 oziroma
31-000).

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

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena in ugodni plačilni po-
goji, fiksnost cene,

– celovitost vsebine ponudbe,

– upoštevanje razpisnih pogojev,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izdelave študije.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
dokaz o registraciji firme.

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba, ne odpiraj – pro-
metna študija” je treba dostaviti na naslov
Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota.

10. Javno odpiranje ponudb bo v 15 dneh
po objavi v Uradnem listu RS.

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

Mestna občina Murska Sobota

Št. 353-04/96 Ob- 3003

Občina Šmarje pri Jelšah na podlagi 36.
člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Ur. l. RS, št. 32/93) in v skladu z odlokom
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske
javne službe na področju opravljanja poko-
pališke dejavnosti (Ur. l. RS, št. 26/96) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje
gospodarske javne službe pokopališka

dejavnost in urejanje pokopališč na
pokopališčih na območju Občine Šmarje

pri Jelšah
1. Koncedent: Občina Šmarje pri Jelšah.
2. Predmet razpisa: opravljanje gospo-

darske javne službe na področju pokopa-
liške dejavnosti in urejanje pokopališč za:

– pokopališče Šmarje pri Jelšah,
– pokopališče Šentvid pri Grobelnem,
– pokopališče Završe,
– pokopališče Sv. Štefan,
– pokopališče Zibika,
– pokopališče Kristan vrh,
– pokopališče Sladka gora.
Koncesija se bo podelila za vse ali za

posamezna pokopališča.
Občina Šmarje pri Jelšah bo koncesio-

narju podelila javna pooblastila za izdajo
soglasij za pokop, za postavitev spomenika
in odstranjevanje dreves.

Za izvajanje pokopališke dejavnosti in
urejanja pokopališč se podeljuje monopol
za vsako posamezno pokopališče.

Koncedent za izvajanje koncesije ne pla-
čuje, prav tako koncesionar koncedentu ne
plačuje koncesije.

3. Trajanje izdane koncesije: 7 let od
sklenitve pogodbe med koncendentom in
koncesionarjem.

4. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo na-
slednje minimalne tehnične, kadrovske in
druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisa-
ne dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, ki potrjujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje in sred-
stva za izvajanje razpisane javne službe,

– da predložijo razvojni program in po-
slovni načrt.

5. Ponudba mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

prejšne točke,
– podatke o ponudniku,
– predlog cen za pokopališke storitve, ki

jih bo koncesionar zaračunaval uporabni-
kom in najemnin za grobove, katere bo do-
ločil občinski svet na predlog koncesionar-
ja.

6. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v Občinskem uradu občine Šmarje pri
Jelšah (kontaktna oseba: Peter Planinšek,
tel. 821-778).

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj! Ponudba
za opravljanje gospodarske javne službe na
področju pokopališke dejavnosti in urejanja
pokopališč.”

8. Pri izbiri koncesionarja bodo upošte-
vane le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncendenta pris-

pele do vključno tridesetega dne od objave
tega razpisa v Uradnem listu RS.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši. Poleg cene se bo upoštevala tudi spo-
sobnost ponudnika za kvalitetno opravlja-
nje koncesionirane javne službe.

9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po poteku razpisa ob 12. uri, v
sejni sobi Občine Šmarje pri Jelšah.

Občina Šmarje pri Jelšah

Št. 313-4/96 Ob-3004

Občina Juršinci objavlja na podlagi 6.
člena pravilnika o pogojih, načinu in krite-
rijih za pridobitev sredstev za pospeševanje
in razvoj drobnega gospodarstva, turizma in
podjetništva v Občini Juršinci (Ur. l. RS, št.
68/95) in sklepa Občinskega sveta z dne
18. 6. 1996

razpis
za dodelitev sredstev za razvoj in

pospeševanje drobnega gospodarstva,
turizma in podjetništva v Občini

Juršinci za leto 1996, za investicije v letu
1996

I. Splošni pogoji po 4. členu pravilnika o
pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev
sredstev za pospeševanje in razvoj drobne-
ga gospodarstva, turizma in podjetništva v
Občini Juršinci lahko za sofinanciranje ozi-
roma dotacijo zaprosijo:

– podjetja v zasebni in mešani lasti z
najmanj enim zaposlenim delavcem,

– samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem upravnem

organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega
dovoljenja, oziroma na pristojnem sodišču
priglasitev za vpis v sodni register in pred-
ložili vse predpisane dokumente za ustano-
vitev obratovalnice ali podjetja.

II. Vsebina razpisa
A. Sredstva za razvoj in pospeševanje

drobnega gospodarstva in podjetništva v Ob-
čini Juršinci se razpišejo v višini 2,500.000
SIT in se zagotavljajo iz proračuna za leto
1996 v obliki dotacij.

Sredstva se dodeljujejo za naslednje na-
mene:

– za pokrivanje obrestne mere za najete
bančne kredite do višine glavnice 3,000.000
SIT in do regresiranja največ 10% obrestne
mere, za dobo trajanja mandata sedanjega
občinskega sveta,

– povečanje zaposlovanja oziroma pri-
dobitev novih delovnih mest za delavce iz
področja Občine Juršinci,

– posodobitev obstoječe proizvodnje in
storitev,

– nakup opreme in zagonske stroške,
– nove proizvodne in storitvene progra-

me,
– nakup, graditev in adaptacija poslov-

nih prostorov,
– širitev poslovanja,
– samozaposlovanje,
– ustanavljanje oziroma soustanavljanje

družb, katerih ustanovitev bo imela pomem-
bnejšo korist lokalnega pomena.

Prosilci iz 7. in 8. alinee se morajo zapo-
sliti v enem letu od pridobitve sredstev.

Prosilci lahko vložijo prošnjo le za ene-
ga od navedenih primerov.
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Sedež obratovalnice oziroma družbe in
kraj naložbe morata biti na območju Občine
Juršinci.

B. Prednost pri pridobitvi razpisanih
sredstev imajo prosilci, ki poleg razpisanih
pogojev v največji meri še izpolnjujejo na-
slednje kriterije:

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnosti, ki v občini niso razvite,

– ustanavljajo nove proizvodne in stori-
tvene zmogljivosti in ustvarjajo možnost za-
poslitve za nedoločen čas,

– opravljajo oziroma bodo opravljali de-
javnost, ki zagotavlja sodoben tehnološki in
ekološko neoporečen delovni proces.

C. Prošnja za razpis mora poleg osnov-
nih podatkov (navedenega prosilca, višina
zaprošenih sredstev, namen pridobitve sred-
stev) vsebovati:

1) dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

2) dokazilo o namenu pridobitev sred-
stev:

– pogodba o najetju bančnega kredita,

– kupoprodajno pogodbo za nakup po-
slovnih prostorov,

– kupoprodajno pogodbo ali predračun
za nakup opreme oziroma sredstev za delo,

– gradbeno dovoljenje oziroma priglasi-
tev del za gradnjo in adaptacijo poslovnih
prostorov,

– pogodbo za večji posel, ki pomeni traj-
nejšo širitev poslovanja,

– predračun za objekte, ko gre za novo
dejavnost,

– dokazilo o boniteti ali bilanco uspeha
(za pravne osebe); za fizične osebe: dokazi-
lo o poravnanih davkih in zadnja davčna
napoved.

D. Po končanem investiranju sredstev,
najkasneje pa v roku enega leta od dodeli-
tve sredstev, mora prejemnik sredstev po-
dati poročilo o namenski porabi dodeljenih
sredstev Odboru za podjetništvo, obrtniš-
tvo, gostinstvo in turizem, kateri realizacijo
pregleda in ugotovi namenskost realizacije
ter o svojih ugotovitvah poroča Občinske-
mu svetu občine Juršinci.

V primeru, ugotovljene nenamenske po-
rabe sredstev, mora prejemnik takoj vrniti
dodeljena sredstva skupaj z obrestmi po naj-
višji bančni obrestni stopnji.

III. Rok za vložitev zahtevkov

Vloge za dodelitev sredstev s potrebnimi
prilogami je treba nasloviti na Odbor za
podjetništvo, obrtništvo, gostinstvo in turi-
zem in oddati v roku 30 dni od dneva objave
razpisa na sedežu Občine Juršinci, Juršinci
3/b, 2256 Juršinci.

Sklep o dodelitvi sredstev bo posredo-
van prosilcem v roku 15 dni od sprejema
odločitve. Nepopolne in nepravočasne vlo-
ge ne bodo obravnavane.

Občina Juršinci

Št. 131/96 Ob-3005

Narodna in univerzitetna knjižnica v
Ljubljani objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za nakup kovinskih poličnic

1. Naročnik: Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani, p.o., Turjaška 1, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je nakup kovinskih
poličnic za knjižno gradivo za opremo skla-
dišča. Načrt skladišča je priloga razpisne
dokumentacije.

Orientacijska vrednost opreme je
4,000.000 SIT.

3. Veljavne ponudbe morajo biti sestav-
ljene v skladu s citirano odredbo in razpisno
dokumentacijo in morajo vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– veljavna dokazila o registraciji ponud-
nika,

– dokumentacijo o boniteti (BON-1) in o
solventnosti (BON-2) ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 60 dni, šteto od dneva odda-
je ponudbe naročniku,

– načrt poličnic in načrt opremitve pro-
storov z njimi,

– ceno in plačilne pogoje,

– podatke o dobavnem roku,

– podatke o garancijskem roku in servi-
su,

– reference ponudnika (ni obvezno),

– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku (ni obvezno).

4. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni, šteto od dneva odpiranja ponudb.

5. Cena mora biti fiksna, FCO sedež na-
ročnika in določena v SIT.

Prometni davek za opremo v višini 5%
mora biti prikazan posebej.

6. Plačilni pogoji: rok plačila vsaj 8 dni
po dobavi. Avans ali kakršenkoli drug in-
štrument za zavarovanje plačila ne pride v
poštev.

7. Rok dobave: najkasneje 60 dni od
sklenitve pogodbe.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,

– kvaliteta opreme,
– plačilni pogoji,

– rok dobave,

– garancijska doba,

– zagotovitev rezervnih delov in servisa,
– reference ponudnika,

– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
15. 7. 1996.

Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno oddati neposredno naročniku ali
poslati priporočeno po pošti. V primeru od-
daje po pošti priporočeno, se bo za čas vro-
čitve naročniku štel čas oddaje na pošto,
razviden iz poštnega žiga.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
navedbo: “Javni razpis za nakup poličnic -
ne odpiraj!”

Nepopolnih in nepravočasnih ponudb ne
bomo upoštevali.

10. Razpisna dokumentacija in informa-
cije v zvezi z razpisom so na voljo v času
roka za oddajo ponudb vsak delavnik od 10.
do 12. ure v Narodni in univerzitetni knjižni-
ci v Ljubljani, Stari trg 2 (Aleš Sketelj, tel.
224-975 ali mobitel 0609-645-255).

11. Javno odpiranje ponudb bo 18. 7.
1996 ob 11. uri v Narodni in univerzitetni
knjižnici v Ljubljani, Turjaška 1, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo
za zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani

Št. 414-09/96-2/3 Ob-3009

Na podlagi 91. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljamo

javni razpis
za nakup in montažo pohištva za glavno

pisarno Državnega zbora Republike
Slovenije

1. Predmet razpisa je nakup in montaža
pohištva za glavno pisarno Državnega zbo-
ra Republike Slovenije:

a) pisarniško pohištvo,
b) kovinske arhivske omare.
2. Orientacijska vrednost investicije je:
a) pisarniško pohištvo – 5 mio SIT,
b) kovinske arhivske omare – 1 mio SIT,
c) skupaj – 6 mio SIT.
3. Predvideni pričetek izvajanja razpisa-

nih del je začetek avgusta 1996, končana pa
morajo biti najkasneje do konca istega me-
seca.

4. Lokacija razpisanih del: zgradba Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije na Šu-
bičevi 4, v Ljubljani.

5. Izvajalci, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazec o boniteti BON-1 (APPNI),
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2

(APPNI),
– obrazec o solventnosti in boniteti

BON-3 (APPNI) (za pravne osebe v zasebni
lastnini),

– vzorec pogodbe usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim

zneskom prometnega davka,
– garancijo za resnost ponudbe v višini

5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

bančne garancije v višini 20% od ponudbe-
ne vrednosti,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od odpiranja ponudb,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni po potrditvi računa s strani naročnika,

– dosedanje reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo.

Obrazci registracije, obrazci BON-1 in
BON-2 ali BON-3 (APPNI) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 35 – 5. VII. 1996 Stran 2557

6. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo, se ne bodo upoštevale.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

V poštev pridejo samo celovite ponudbe
(točka 1a + b).

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, ki mora biti pravilno opremljena: ime-
ti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba! –
javni razpis št. 414-09/96-2/3 Nakup in
montaža pohištva za glavno pisarno Držav-
nega zbora Republike Slovenije”.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti do vključno
17. 7. 1996 do 12. ure, priporočeno na na-
slov: Državni zbor Republike Slovenije, Ko-
misija za vodenje postopka javnega razpisa
za nakup in montažo pohištva za glavno pi-
sarno Državnega zbora Republike Slovenije
(Matjaž Vovk), Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.

Lahko pa so tudi vročene do istega roka
v recepcijo Državnega zbora Republike Slo-
venije, Šubičeva 4, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 19. 7. 1996 ob
9. uri, v prostorih Državnega zbora Repub-
like Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

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

9. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo predvsem:

– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– boniteta ponudnika,
– kvaliteta pohištva,
– dobavni rok,
– posebne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku.
11. Razpisno dokumentacijo (popis opre-

me in pripadajoče skice) lahko ponudniki
dvignejo od ponedeljka, 8. 7. 1996 do
vključno petka, 12. 7. 1996, vsak dan od 10.
do 12. ure dopoldan, v recepciji Državnega
zbora RS, Šubičeva 4, Ljubljana, ob predlo-
žitvi pooblastila za dvig razpisne dokumen-
tacije v dveh izvodih in dokazila o plačilu
10.000 SIT za režijske stroške na žiro račun
Državnega zbora RS, št. 50100-637-55237,
sklic. POH.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

13. Vsa dodatna pojasnila se dobijo na
zgornjem naslovu (Matjaž Vovk) ali po tel.
061/1761-157, vsak delovnik od 10. do 12.
ure.

Državni zbor Republike Slovenije

Ob-3010

Gospodarska zbornica Slovenije – Zdru-
ženje za varstvo okolja 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

1. Naročnik: GZS – Združenje za var-
stvo okolja, Igriška 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava naloge z
delovnim naslovom: strategija razvoja ko-

munalnega gospodarstva v Republiki Slo-
veniji.

3. Predviden rok pričetka naloge je sep-
tember 1996.

4. Predviden rok dokončanja naloge je
štiri mesece.

5. Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 1,500.000 SIT.

6. Potrebne podatke in razlago za izdela-
vo ponudb lahko zainteresirani dobijo po
objavi razpisa vsak delovni dan od pone-
deljka do petka od 9. do 11. ure, na tel.
061/125-63-06, do poteka razpisnega roka,
pri Dušanu Butini.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za nalogo so:

– kompletnost in strokovna korektnost
ponudbe,

– reference ponudnikov,
– jasnost in časovna dinamika izdelave

naloge,
– cena.
8. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– naziv in ime vodje projekta (skupine)

ter spisek izvajalcev (tudi morebitnih zuna-
njih sodelavcev s firmo zaposlitve),

– jasnost in časovna dinamika izdelave
naloge,

– seznam referenc ponudnika in izvajal-
cev,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– način zavarovanja izpolnitve obvezno-
sti iz pogodbe.

9. Naročnik si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s predvidenimi sredstvi.

10. Rok za oddajo ponudbe traja 30 dni
od objave v Uradnem listu RS.

Rok za oddajo ponudb začne teči nasled-
nji delovni dan od dneva objave v Uradnem
listu RS in se izteče po poteku dneva iz
prejšnjega odstavka.

Ponudbe, oddane po pošti, veljajo za pra-
vočasne, če pridejo k naročniku do zadnje-
ga dne roka iz prvega odstavka.

Ponudnik pošlje ponudbo na GZS –
Združenje za varstvo okolja, Igriška 5, Ljub-
ljana. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni raz-
pis” in navedenim naslovom ponudnika.

11. Odpiranje ponudb za nalogo iz tega
razpisa bo 30. 8. 1996, v prostorih GZS –
Združenja za varstvo okolja, Igriška 5, Ljub-
ljana, s pričetkom ob 12. uri.

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

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

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za varstvo okolja

Ljubljana

Št. 571-3/96 Ob-3015

Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova 5,
Ljubljana na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po-
novno objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta “Predlog zakona o

duševnem zdravju”
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

projekt “Predlog zakona o duševnem zdrav-
ju”.

2. Projekt vsebuje pripravo primerjalne
analize pravne ureditve tega področja v vsaj
petih državah in v mednarodnih aktih in
vsebinskih rešitev predloga zakona na na-
slednjih področjih:

– opredelitev duševne bolezni ali dušev-
ne spremenjenosti,

– ureditev sprejema na zaprti oddelek s
privolitvijo,

– opredelitev pogojev, postopka in spre-
jema v zdravstveni zavod brez privolitve,

– ureditev sodnega in drugih oblik nad-
zora,

– ureditev varstva pravic bolnikov med
hospitalizacijo,

– opredelitev nedopustnih zdravstvenih
ukrepov,

– opredelitev pravic bolnikov po odpu-
stu,

– opredelitev pogojev, postopka in spre-
jema v zaprte oddelke socialnih zavodov,

– pristojnosti centrov za socialno delo
na tem področju.

3. Projekt bo izveden v naslednjih fa-
zah:

I. faza: priprava primerjalne analize iz 2.
točke razpisa in prvega osnutka predloga
zakona – 3 mesece po podpisu pogodbe;

II. faza: organiziranje preverjanja prve-
ga osnutka predloga zakona v strokovni jav-
nosti – 1 mesec po zaključku I. faze;

III. faza: priprava drugega osnutka pred-
loga zakona – 1 mesec po zaključku II. fa-
ze;

IV. faza: organiziranje preverjanja dru-
gega osnutka predloga zakona v strokovni
javnosti – 1 mesec po zaključku III. faze;

V. faza: priprava predloga zakona z
obrazložitvijo in oddaja projekta naročniku
– 2 meseca po zaključku IV. faze.

Roki za izvedbo posameznih faz projek-
ta začnejo teči z dnevom podpisa pogodbe o
prevzemu dela. Rok za oddajo predloga za-
kona naročniku je 8 mesecev po podpisu
pogodbe.

Izvajalec predloži po zaključku vsake fa-
ze naročniku poročilo o opravljenem delu,
vključno s pripravljenimi gradivi.

4. Predvidena vrednost projekta znaša
2,500.000 SIT.

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

6. Merila za izbiro najprimernejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

7.  Ponudnik mora predložiti:
– veljavno registracijo za dejavnost, ki

je predmet javnega naročila,
– podatke o kapacitetah in njihovi zase-

denosti ter razpoložljivih kadrih in njihovi
strokovni usposobljenosti.

8. Rok za oddajo ponudb je 16. julij 1996.
Ponudbe se oddajo v zaprti kuverti z oz-

nako “Ne odpiraj – za javni razpis Projekt
zakona” na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Štefanova 5, Ljubljana.
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9. Odpiranje ponudb bo 18. julija 1996
ob 14. uri v sejni sobi v I. nadstropju Mini-
strstva za zdravstvo, Štefanova 5, Ljublja-
na.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstva za zdravstvo

Ob-3017

Ministrstvo za zdravstvo na podlagi za-
kona o zdravstvenem varstvu in zdravstve-
nem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/92, 13/93
in 9/96) in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za programe

krepitve zdravja
1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo,

Ljubljana, Štefanova 5.

2. Predmet razpisa so programi za
odpravljanje zdravju škodljivih vzorcev ve-
denja s poudarkom na programih:

– Zdrave šole,

– Zdrav vrtec in

– CINDI.

3. Rok izvedbe: konec leta 1996.

4. Predvidena vrednost razpisanih del je
8,000.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati:

– naslov programa,

– odgovornega nosilca (ime, strokovna
usposobljenost, reference),

– izvajalce programa (naslov, direktor,
žiro račun, kontaktna oseba),

– vsebino programa (namen oziroma cilj,
oblika izvedbe, metoda dela, pregled rele-
vantne literature, časovna opredelitev, cilj-
na populacija),

– financiranje (eventualno sofinancira-
nje).

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

– strokovna usposobljenost ponudnika za
razpisana dela, da bo večji del javnega na-
ročila opravil sam s svojimi strokovnjaki,

– reference ponudnika in morebitnih zu-
nanjih sodelavcev,

– ponudbena cena del in plačilni pogoji,

– trajanje izvajanja del,

– razpolaganje s potrebnimi podatki,

– ugodnosti ponudnika.

7. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
Krepitve”, na kuverti mora biti navedeno
ime in naslov pošiljatelja. Prijava mora biti
poslana na naslov: Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za zdravstvo, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, v roku 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS. Javno odpiranje ponudb
bo v sredo 24. 7. 1996 ob 12. uri v mali sejni
sobi Ministrstva za zdravstvo, Štefanova 5,
Ljubljana.

8. Ministrstvo bo financiralo oziroma so-
financiralo programe, ki bodo izpolnjeni
skladno z navodili in oddani v roku, na pod-
lagi predhodnega mnenja Sveta za zdravje.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-3018

Ministrstvo za zdravstvo na podlagi za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava strokovnih

podlag in osnutka (tez) zakona o varstvu
pred ionizirnimi in neionizirnimi sevanji

1. Naročnik: Ministrstvo za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova 5.

2. Predmet razpisa je izdelava strokov-
nih podlag in osnutka (tez) zakona o varst-
vu pred ionizirnimi in neionizirnimi seva-
nji.

3. Predvidena vrednost razpisanih del je
4,000.000 SIT.

4. Predvideni rok izvajanja del: rok za
začetek del je takoj po sklenitvi pogodbe z
izbranim ponudnikom, za dokončanje pa
31. 12. 1996.

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

– strokovna usposobljenost ponudnika za
razpisana dela, da bo večji del javnega na-
ročila opravil sam s svojimi strokovnjaki,

– reference ponudnika in morebitnih zu-
nanjih sodelavcev,

– ponudbena cena del in plačilni pogoji,

– trajanje izvajanja del,

– razpolaganje s potrebnimi podatki,

– ugodnosti ponudnika.

6. Ponudba mora vsebovati:

– predmet razpisa,

– firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– zahtevane reference,

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– pristopne izjave morebitnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posameznih del v
okviru predmeta razpisa,

– odgovornega nosilca naloge,

– dinamiko izvajanja pogodbe – termin-
ski plan,

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naroč-
niku.

7. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne podrobnejše razpisne pogoje – za
izdelavo ponudbe oziroma izdelavo razpi-
sanih del na Ministrstvu za zdravstvo
Zdravstveni inšpektorat Republike Sloveni-
je, tajništvo, Ljubljana, Parmova 33, vsak
delovni dan od 8. 7. 1996 do 12. 7. 1996
med 8. in 12. uro.

8. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v roku 10 dni po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov Ministrstvo za
zdravstvo Zdravstveni inšpektorat Republi-

ke Slovenije, Ljubljana, Parmova 33, v za-
prti kuverti z oznako “Ne odpiraj, ponudba
– Ionizirna in neionizirna sevanja”.

9. Odpiranje ponudb bo 19. 7. 1996 ob
9. uri v sejni sobi Ministrstva za zdravstvo,
Zdravstveni inšpektorat Republike Sloveni-
je, Ljubljana, Parmova 33. Pri odpiranju po-
nudb smejo biti prisotni zakoniti predstav-
niki ponudnikov oziroma drugi predstavni-
ki, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 110-1/95 Ob-3019

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis

za oddajo del:

1. Izvajanje testne kontrole kvalitete
za geomehanska, betonerska in asfalter-
ska dela ob izvajanju Zahodne obvoznice
MB – priključki na Koroški most

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

2. Izvajanje testne kontrole kvalitete
za geomehanska, betonerska in asfalter-
ska dela ob rekonstrukciji križanja magi-
stralne ceste M 3/248 z železnico – pod-
voz v Ptuju

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 10. do 12. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posredujeta Slovenko He-
nigman, dipl. inž. in Lado Kavčič, inž. (tel.
061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena in
strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 7. 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 odpiraj, ponudba za

“1. Testna kontrola kvalitete – priključki
na Koroški most.” – S. H.

“2. Testna kontrola kvalitete – podvoz v
Ptuju.” – S. H.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 7. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
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Ob-3020

Natečaj
za idejno rešitev ureditve šolskega

predvrta, postavitve in obeležja idrijski
čipkarici

1. Naročnik: Čipkarska šola Idrija, Pre-
lovčeva 1, Idrija.

2. Predmet razpisa je idejna rešitev za
ureditev šolskega parka s postavitvijo in ob-
likovanjem obeležja idrijski čipkarici.

3. Razpisna dokumentacija s podatki in
razlago se dobi v pisarni računovodstva
Gimnazije J. Vege, Študentovska 16, tel.
(065) 71-116 od objave natečaja vsak dan
od 8. do 12. ure.

4. Pravico do udeležbe na natečeju ima-
jo vsi državljani Republike Slovenije s stal-
nim bivališčem v RS. Razpisovalec vabi k
natečaju vse, ki želijo ustvarjalno prispevati
k čimboljši rešitvi natečajne naloge.

5. Natečajna naloga

Letos praznuje Čipkarska šola stodvaj-
seto obletnico delovanja, zato se je šola od-
ločila postaviti obeležje vsem znanim in
anonimnim čipkaricam, mentoricam in uči-
teljicam najbolj znani med njimi Ivanki Fer-
jančič, ki so več stoletij ohranjale in dopol-
njevale umetnost ročnega čipkanja. Obelež-
je je lahko kot spomenik, plastika, kinema-
tična skulptura, itd... neglede na tehniko
izvedbe, velikost ali motiv. Od avtorjev pri-
čakujemo skico, fotomontažo, maketoali 3d
predstavitev obeležja in postavitev v okolje
predvrta čipkarske šole. Dela bodo razstav-
ljena na razstavi ob praznovanju stodvajse-
te obletnice čipkarske šole in bodo na ogled
javnosti v razstavnem prostoru v Čipkarski
šoli. Najboljša rešitev obeležja bo izvedena
in postavljena v prihodnjih letih.

6. Merila za izbiro najugodnejše rešitve
so: kvaliteta izdelka (stopnja obdelanosti,
obseg izdelave), izvirnost in vizualizacija
rešitve, prikaz v treh dimenzijah v obliki
simulacij, fotomontaž in maket.

7. Ocenjevalna komisija v sestavi:

– Dragica Boškin,

– Ivana Leskovec,

– Nande Rupnik,

– Rafael Bizjak.

8. Natečaj se začne z dnevom objave v
Uradnem listu RS.

9. Rok za oddajo del je do 15. avgusta
1996, dela se pošljejo na naslov Čipkarska
šola, Prelovčeva ul. 2, Idrija z oznako “Na-
tečaj za obeležje ČŠ” Idrija.

10. Ocenjevalna komisija bo delo kon-
čala do 15. septembra 1996. O izidih nate-
čaja bo komisija obvestila avtorje v roku 30
dni.

Nagrado in odkup bo izplačan avtorju
najkasneje 30 dni po objavi izidov.

11. Nagrada, ki je hkrati odkup v višini
150.000 SIT

Avtorju najboljše rešitve poleg odkupa
pripada tudi pravica do sodelovanja pri iz-
delavi in postavitvi obeležja. Če bo na raz-
pis prispelo premalo del, ali pa le ta po
mnenju komisije ne ustrezajo razpisnim po-
gojem si komisija pridrži pravico, da dela
ne odkupi.

Gimnazija J. Vega
Čipkarska šola, Idrija

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

Št. 157/96 Ob-3012

V sklicu skupščine Terme Lendava, d.d.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34/96 z
dne 29. VI. 1996, Ob-2542, Št. 63/96, se
datum 1. 9. 1996 pravilno glasi 1. 8. 1996.

Terme Lendava, d.d.

Št. 25015 Ob-2935

Na podlagi 34. člena statuta GPG, d.d.,
uprava sklicuje

skupščino
Gradbenega podjetja Grosuplje, d.d.,

ki bo 30. 7. 1996 ob 13. uri, v sejni sobi
GPG, d.d., v Ljubljani, Emonska 8.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
in notarja.

Predlog sklepa: izvoli se delovno pred-
sedstvo in notarja.

2. Letno poročilo o poslovanju za leto
1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo za leto 1995 in revidi-
rane finančne izkaze po predlogu uprave
družbe in mnenju nadzornega sveta.

3. Delitev dobička
Predlog sklepa: sprejme se predlagana

delitev dobička po predlogu uprave in mne-
nju nadzornega sveta.

Pravico do udeležbe na seji in glasova-
nja imajo delničarji in njihovi pooblaščenci,
ki bodo na dan 20. 7. 1996 vpisani v sezna-
mu imetnikov delnic pri Klirinško depotni
družbi, d.d. ali pri SKB Aurum, d.o.o. in
bodo najkasneje do 20. 7. 1996 upravi pisno
prijavili svojo udeležbo.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki in poslan na GPG, d.d.,
Emonska 8, najkasneje v 7 dneh po objavi
sklica skupščine.

Glasovanje je javno. Vsaka delnica ima
1 glas. Skupščina odloča z večino oddanih
glasov. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo na vpogled vsem delničarjem na
sedežu družbe v tajništvu, Emonska 8, Ljub-
ljana, in sicer vsak delovni dan od 10. do
13. ure.

GPG, d.d.
Uprava

Ob-2934

Na podlagi statuta Poteza, borzna druž-
ba, d.d., Ljubljana, sklicujemo

4. sejo skupščine
delniške družbe Poteza,

ki bo 5. 8. 1996 ob 15. uri, v poslovnih
prostorih Poteza, d.d., Miklošičeva 7a, Ljub-
ljana, 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. Poročilo uprave o poslovanju družbe
Poteza, d.d., v letu 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-
ve o poslovanju družbe Poteza, d.d., za leto
1995.

3. Revizijsko poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo za leto 1995.
4. Predlog delitve čistega dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog deli-

tve čistega dobička.
5. Imenovanje revizorja za poslovno le-

to 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

revizor za poslovno leto 1996.
6. Razno.
Pravico do sodelovanja imajo delničarji,

ki so vpisani v delniški knjigi Poteza, d.d.,
na dan 30. 6. 1996.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Glasuje se lahko na naslednje načine:

1. z osebno udeležbo,
2. s pooblastilom: pooblastilo mora

biti pisno in vsebovati splošne podake poob-
lastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora
biti oddano ob prijavi udeležbe na skupšči-
ni.

Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine
6. 8. 1996 ob 15. uri, v istih prostorih.

Poteza, d.d.
Uprava družbe

Št. 31 Ob-2948

Na podlagi določil 7. člena statuta druž-
be uprava sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Monter Ljubljana,

Celovška 180/b,
ki bo v ponedeljek 5. 8. 1996 ob 9. uri na

sedežu družbe Celovška 180/b, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Določitev sejnine za člane nadzorne-

ga sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in začasni nadzorni svet

predlagata k posameznim točkam dnevnega
reda naslednje sklepe:

K 1. točki: potrdi se predlagani dnevni
red.

K 2. točki: izvoli se predlagani kandidat
za predsednika skupščine in predlagana kan-
didata za preštevalca glasov po predlogu
sklicatelja.

K 3. točki: izvoli se za člane nadzornega
sveta po predlogu sklicatelja.

K 4. točki: potrdijo se predlagane sejni-
ne za člane nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem na se-
dežu družbe, Celovška 180/b, Ljubljana.
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Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po obja-
vi tega sklica na sedežu skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji ali po svojih pooblaščencih oziroma
zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo
upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo po-
slati tudi pisna pooblastila. Pisna pooblasti-
la mora za fizične osebe vsebovati ime in
priimek ter naslov pooblastitelja in poob-
laščenca, kraj in datum ter podpis poobla-
stitelja: za pravne osebe pa priimek in ime,
naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in
žig pooblastitelja. Člani uprave in nadzor-
nega sveta se lahko udeležijo skupščine tu-
di, če niso delničarji.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno. Sklepi se sprejmejo z navadno
večino oddanih glasov. Glasuje se osebno
oziroma po pooblaščencu ali zastopniku na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu na skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri, z istim dnevnim re-
dom. Po ponovnem sklicu bo skupščina od-
ločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Prostor v katerem bo potekala skupščina
bo odprta pol ure pred uradnim pričetkom.
V tem času se bodo delile glasovnice.

Monter, d.d., Ljubljana
Začasni direktor

Ob-3013

Na podlagi 30. člena statuta Varstroj To-
varna varilne in rezalne opreme, d.d., skli-
cuje uprava družbe

3. skupščino
delniške družbe Varstroj, d.d.,

ki bo v četrtek 8. 8. 1996 ob 10. uri v
sejni sobi družbe na Industrijski c. 4 v Len-
davi, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in sprejem dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles (predsednika
in dveh preštevalcev glasov).

Predlog sklepa: potrdi se predsednik in
preštevalca glasov.

3. Sprejem poslovnega poročila za leto
1995 in revizijskega poročila za leto 1995.

Predlog sklepa:
  1. Sprejme se poslovno poročilo za leto

1996.
  2. Sprejme se revizijsko poročilo za le-

to 1995.
4. Sprejem predloga o pokrivanju izgu-

be.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na

podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog pokrivanja izgube.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči del-

ničarji oziroma njihovi pooblaščenci z gla-
sovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 20%
zastopanega osnovnega kapitala.

Kolikor sklepčnost na prvi seji ne bo
dosežena, se sklicuje drugo zasedanje
skupščine v petek, 23. 8. 1996.

Gradivo za sejo je na vpogled v tajništvu
družbe Varstroj, d.d., Industrijska c. 4, Len-
dava, od 8. 7. do 7. 8. 1996 od 9. do 13. ure.

Varstroj, Tovarna varilne in
rezalne opreme, d.d., Lendava

Predsednik uprave

Ob-2937

Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah uprava Semenarne
Ljubljana, d.d., sporoča vsem svojim del-
ničarjem

nasprotni predlog,

ki ga je vložil Slovenski odškodninski
sklad k 4. točki dnevnega reda 2. seje
skupščine družbe Semenarna Ljubljana, d.d.,
ki je sklicana za 18. julija 1996 (objavljeno
v Delu, 12. 6. 1996).

Nasprotni predlog je naslednji: pri 4. toč-
ki dnevnega reda, ki govori o delitvi čistega
dobička za leto 1995 se predlaga naslednji
sklep: čisti dobiček leta 1995, ki znaša
35,543.269,80 SIT, se razdeli za dividende.

Obrazložitev: podjetje ima po zadnjih bi-
lančnih podatkih že oblikovane rezerve v
znesku, ki presegajo zakonsko predpisane
rezerve. Slovenski odškodninski sklad tako
meni, da ni utemeljeno še dodatno povečati
rezerve.

Semenarna Ljubljana, d.d.
Uprava družbe

St. 691/96 Ob-2949

Na podlagi 287. in 288. člena zakona o
gospodarskih družbah Uprava sporoča del-
ničarjem

nasprotna predloga

delničarja Kmečki sklad I., d.d., in
Kmečki sklad II, d.d., k točkam dnevnega
reda 2. seje skupščine družbe, ki bo 19. 7.
1996.

Nasprotna predloga sta naslednja:
K 5. točki dnevnega reda – sprejem po-

slovnika o delu skupščine v prečiščenem
besedilu

“Ne sprejme se poslovnik o delu skupšči-
ne v prečiščenem besedilu.”

Delničarja menita, da je bil poslovnik o
delu skupščine že sprejet na 1. skupščini in
da jima niso poznane nove spremembe tega
poslovnika, ki bi ravno tako morale biti spre-
jete na skupščini.

Stališče uprave do nasprotnega predloga
Predlagatelja nasprotnega predloga sta

očitno prezrla, da gre le za sprejem čistopi-
sa poslovnika o delu skupščine in ne za
kakršnekoli spremembe in dopolnitve. Upra-
va predlaga, da se sprejme poslovnik v pre-
čiščenem besedilu, ki upošteva pripombe in
predloge sprejete na 1. skupščini.

K 7. točki dnevnega reda – delitev do-
bička

“Dobiček za poslovno leto 1995 se raz-
poredi:

– v rezerve družbe – 12,037.000 SIT,
– za izplačilo dividende – 21,668.000

SIT,
– za razvoj družbe – 5,000.000 SIT.”
Delničarja menita, da uprava družbe ni

natančno obrazložila za katere namene bo
porabila čisti dobiček namenjen za razvoj

družbe, zato predlagata, da se polovico sred-
stev namenjenih za razvoj družbe porabi za
izplačilo dividende delničarjem.

Stališče uprave do nasprotnega predloga
Predlagatelja nasprotnega predloga pred-

lagata, da se poveča znesek namenjen za
izplačilo dividend in zmanjša znesek name-
njen za razvoj družbe. Delitev dobička po
predlogu uprave in mnenjem nadzornega
sveta upošteva potrebo po sredstvih za na-
kup poslovnih prostorov, ki so v postopkih
denacionalizacije. V teh postopkih je še 11
poslovnih enot, v katerih je zaposlenih 58
delavcev, zato je predlagana delitev dobič-
ka s strani uprave smotrna.

Dolenjka, d.d., Novo mesto
Uprava družbe

Razne objave

Ob-3014

Fakulteta za znanosti o okolju Nova Go-
rica v skladu s 40. členom zakona o viso-
kem šolstvu objavlja

razpis
za vpis na podiplomski študij znanosti o

okolju v študijskem letu 1996/97
Razpisujemo vpis v:

– štiriletni enovit doktorski študij,

– dvoletni magistrski študij.

Splošni pogoji za vključitev v razpisana
študija so:

– diploma s področja naravoslovnih ved,
tehnike, biotehnike ali medicine,

– znanje tujega (svetovnega) jezika.

Prijavi za vpis morajo kandidati priloži-
ti:

– dokazilo o izobrazbi,

– potrdilo o opravljenih izpiti na dodi-
plomskem študiju,

– biografijo.

Za vpis v prvi letnik je predvidenih 15
prostih vpisnih mest.

Prijave pošljite do 31. 8. 1996 na naslov:
Fakulteta za znanosti o okolju, p. p. 301,
5001 Nova Gorica, tel./faks 065/25-711,
kjer dobite tudi potrebne obrazce za prijavo
ter vse informacije o stroških študija in štu-
dijskem programu.

Fakulteta za znanosti v okolju
Nova Gorica

Št. 15-1/96 Ob-2956

Mestna občina Novo mesto objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

lekarniške dejavnosti
Na podlagi 13. člena zakona o lekarniški

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/92) razpisuje po-
delitev koncesije za opravljanje lekarniške
dejavnosti za:
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1. območje Krajevne skupnosti Straža.

Na razpis se lahko prijavijo fizične ose-
be, ki izpolnjujejo pogoje iz 14. člena zako-
na o lekarniški dejavnosti.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo priporočeno
na naslov: Mestna občina Novo mesto, Se-
kretariat za izobraževanje, vzgojo,
zdravstvo in socialne zadeve, Novi trg 6,
Novo mesto.

Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
objavi.

O izbiri bomo kandidate obvestili najka-
sneje v 30 dneh po izteku razpisa.

Mestna občina Novo mesto

Ob-2953

Uprava in Nadzorni svet delniške družbe
Avtotehna, d.d., sta na svoji seji dne 26. 6.
1996 določila delovni predlog sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe Avtoteh-
na, d.d. V skladu s 121. členom statuta je
potrebno izvesti o predlaganih spremembah
javno razpravo.

V tem smislu je Uprava družbe v soglas-
ju z Nadzornim svetom sprejela

sklep
o izvedbi javne razprave

o spremembah in dopolnitvah statuta del-
niške družbe Avtotehna, d.d., ki bo v času
od 5. julija do 22. julija 1996. Gradivo za
javno razpravo bo v tem času na vpogled v
prostorih tajništva Uprave Avtotehne, d.d.,
Celovška c. 175, Ljubljana, vsak delovnik
med 8. in 14. uro.

Delničarji imajo v času javne razprave
pravico pisno podati svoje pripombe na
predlagano besedilo sprememb in dopolni-
tev statuta. Pripombe se posredujejo na na-
slov Avtotehna, d.d., Uprava družbe, Ce-
lovška c. 175, Ljubljana, s pripisom “Javna
razprava”.

Po preteku zgoraj navedenega roka bo-
sta Uprava družbe in Nadzorni svet obrav-
navala prispele pripombe ter oblikovala do-
končni tekst predloga sprememb in dopol-
nitev statuta delniške družbe Avtotehna,
d.d., ki bo predložen v sprejem Skupščini
delničarjev Avtotehne, d.d., ki bo 18. sep-
tembra 1996. Pripombe, prispele po 22. ju-
liju 1996, ne bodo obravnavane.

Avtotehna, d.d., Ljubljana
Predsednik Uprave

Ob-2943

Mercator - Kmetijsko gospodarstvo Ko-
čevje, d.o.o., Kočevje, Kolodvorska ul. 23,
razpisuje

javno dražbo
za prodajo naslednjih objektov

1. Gospodarsko poslopje na parc. št. 188
in 187/1-delno k.o. Knežja lipa. Izklicna
cena za nepremičnino znaša 603.269 SIT. V
vrednost nepremičnine je všteto tudi pripa-
dajoče zemljišče v izmeri 1.800 m2 parc. št.
188 in 187/k.o. Knežja lipa.

2. Svinjske kuhinje v Koprivniku, na
parc. št. 158/1 k.o. Koprivnik. Izklicna cena
nepremičnine znaša 644.707 SIT. V vred-
nost nepremičnine je všteto tudi pripadajo-

če zemljišče v izmeri 500 m2 parc. št. 158/1
k.o. Koprivnik.

Za nepremičnino pod številko 1. je skle-
njena najemna pogodba.

Javne dražbe se lahko udeležijo kupci,
fizične osebe in pravne osebe, ki do dneva
pred pričetkom dražbe vplačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene na žiro račun št.
51300-601-10430. Varščina se všteje v kup-
nino oziroma se vrne brez obresti, najka-
sneje v 3 dneh po končani javni dražbi.

Najboljši ponudnik mora prodajno po-
godbo skleniti v roku 5 dni po končani javni
dražbi, sicer bo prodajalec vplačano varšči-
no zadržal. Celotna kupnina mora biti pla-
čana v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.

Vse stroške, prometni davek in takse v
zvezi s celotnim postopkom prodaje in zem-
ljiškoknjižno izvedbo plača kupec.

Dražitelji, ki sodelujejo na javni dražbi,
morajo eno uro pred pričetkom le-te predlo-
žiti dokaz o plačilu varščine ter potrdilo o
državljanstvu Republike Slovenije (fizične
osebe) oziroma potrdilo o sedežu podjetja v
Republiki Sloveniji.

Nepremičnino prodajamo po načelu “vi-
deno-kupljeno”. Vsa dodatna pojasnila lah-
ko interesenti dobijo na sedežu prodajalca
ali po telefonu 061/854-311. Ogled objek-
tov je možen vsak dan po predhodnem do-
govoru.

Javna dražba bo 19. 7. 1996 ob 12. uri na
sedežu prodajalca.

Mercator - Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje, d.o.o., Kočevje

Ob-2954

Podjetje EPIS, d.o.o., Gazice 2/b, Cerk-
lje ob Krki, preklicuje izgubljeno štampiljko
z naslednjo vsebino: EPIS d.o.o., TRGOVI-
NA IN PROIZVODNJA EL. STROJEV IN
APARATOV, Gazice 2b.

Ob-2955

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,
Slovenske Konjice, Oplotniška cetsa 1,
preklicuje štampiljko oblike velikosti 6 ×
1,5 cm, z naslednjo vsebino: KMETIJSKO
GOZDARSKA ZADRUGA z.o.o. 13,
SLOVENSKE KONJICE.

Adžič Ursulov Bjanka, Trubarjeva ul.
213, Ljubljana, potni list št. BA 413504,iz-
dala UE Ljubljana 25. 11. 1994. s-35026

Ambrožič Ivo, Pod Šaletom 6, Izola, pot-
ni list št. AA 232503. p-35087

Andrejaš Gizela, Črni kal 63, Črni Kal,
petletno listino za prehod meje z Italijo št.
634/2022, izdala UE Koper. g-35074

Arh Ali, Jurčeva 14, Ljubljana, potni list
št. AA 301500, izdala UE Ljubljana 14. 7.
1992. s-35020

Bajsič Jože, Skoke, Sadjarska ul. 17, Ma-
ribor, potni list št. AA 022207. p-35095

Barba Jože, Pod ježami 4, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 312032. s-35228

Batagelj Petra, Bevkova ulica 4, Ajdovš-
čina, potni list št. AA 909026, izdala UE
Ajdovščina 28. 4. 1993. g-35071

Bednjički Štefica, Beblerjev trg 7, Ljub-
ljana, potni list št. AA 870152, izdala UE
Ljubljana 30. 3. 1993. s-35005

Bertok Snežana, Markova 11, Bertoki,
Koper, petletno listino za prehod meje z
Italijo št. 5977, izdala UE Koper. g-35133

Bidovec Bojana, Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, potni list št. AA 709621. s-35200

Bidovec Kristina, Metoda Mikuža 20,
Ljubljana, potni list št. AA 709620. s-35201

Bolhar Katka, Usnjarska ulica 6, Dom-
žale, potni list št. AA 29556. s-35290

Boštjančič Marija, Podbeže 39, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 296198, izdala UE
Ilirska Bistrica 15. 7. 1992. s-35083

Brčina Mato, Ulica Moše Pijade 2, Čr-
nomelj, potni list št. BA 263566. p-35089

Brčina Radojka, Ul. Moša Pijade 2, Čr-
nomelj, potni list št. BA 263565. p-35088

Cerar Igor, Skapinova 19, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 61240. s-35285

Chukwudi Martin Dick Dick, Splavarski
prehod 7, Maribor, potni list št. BA 209547.
p-35168

Colnar Ljubica, Trg zbora odposlancev
št. 49, Kočevje, potni list št. BA 243287,
izdala UE Kočevje 24. 2. 1994. s-35030

Colnar Samo, Trg zbora odposlancev št.
49, Kočevje, potni list št. BA 34180, izdala
UE Kočevje 15. 6. 1993. s-35028

Čater Aleksandra, Meglova pot 1, Ptuj,
potni list št. AA 020319, izdala UE Ptuj
21. 11. 1991. g-35021

Černetič Jurij, Razlagova 9, Celje, potni
list BA 307600. s-36013

Dević Slavko, Žolgarjeva ulica 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 458747. s-35186

Dolinar Joško, Tugomerjeva 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 528958. s-35275

Semit d.o.o., Filipičeva 6, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljko velikosti 6,5 x 2,5 cm z
napisom SEMIT montaža, trgovina in servis
d.o.o. Ljubljana Filipičeva 6 Tel. 061/
216-781. s-35293

Šemrov Nikolič Metka, Pod bresti 24,
Ljubljana, preklicuje odločbo o obrtnem do-
voljenju št. 029129/1600/00-35/95, izdala
Obrtna zbornica Slovenije 6. 3. 1995.
s-35008

Žvanut Ivan Filip, Šišenska 19, Ljublja-
na, preklicuje opravilno št. 27-0217/95, za
obrt Trgovinske storitve na terenu. s-35193

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Draščič Blaž, V Murglah 221, Ljubljana,
potni list št. AA 458095, izdala UE Ljublja-
na 17. 9. 1992. s-35032

Fajdiga Uroš, Partizanska c. 52, Velenje,
potni list št. AA 804829 p-35157

Ferjančič Igor, Lukežiči 1, Renče, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 63566.
p-35127

Ferjančič Igor, Lukežiči 1, Renče, potni
list št. AA 888221. p-35141

Ficko Drago, Kamenščak 10/A, Ljuto-
mer, potni list št. AA 850056. p-35126

Filipič Leon, Ravnica 13, Nova Gorica,
potni list št. BA 216725. p-35136

Filipič Valentina, Ravnica 13, Nova Go-
rica, potni list št. BA 216514. p-35137

Filipovič Zvonko, Ul. Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, potni list št. BA 316668, izdala
UE Ljubljana 25. 3. 1994. s-35182

Frelih Petra, Linhartova cesta 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 247686, izdala UE Ljub-
ljana 25. 6. 1992. s-35011

Gajgar Edvard, Češnjica 6, Železniki,
preklic preklica za potni list št. AA 230300,
objavljeno v Uradnem listu RS št. 31/96.
s-35037

German Ervina, Ul. 8. februarja 2, Drav-
ski dvor, preklic potnega lista št. AA548798,
objavljen v Uradnem listu RS št. 31/96.
s-35178

Gnilšek Silvo, Regentova ul. 12, Mari-
bor, potni list št. AA 434943. p-35106

Gonter Endre, Kopitarjeva 10, Murska
Sobota, potni list št. BA 17847. p-35139

Gočaj Mergim, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, potni list št. BA 200247, izdala UE
Kranj 30. 7. 1993. p-35001

Grobiša Eriana, Solkan,Sočebranova 5,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
5845. p-35173

Horjak Susanne, Pečovje 27, Štore, pot-
ni list št. AA 122052, izdala UE Celje 23. 4.
1992. p-35058

Horvat Albina, Ljutomerska c.1, Ormož,
potni list št. BA 396496, izdala UE Ormož
21. 12. 1994.

Horvat Vineta, Cankarjeva 23 a, Beltin-
ci, potni list št. BA 516893. g-35175

Hotujec Rudolf, Na jami 9, Ljubljana,
potni list št. BA 375166. s-35257

Jakovljevič Ivo, Linhartova cesta 1,
Ljubljana, potni list št. AA 133091, izdala
UE Ljubljana 18. 5. 1992. s-35010

Jamakovič Amir, Bilečanska 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 529706, izdala UE Ljub-
ljana 19. 10. 1992. s-35172

Jenko Luka, Tržaška c. 266, Ljubljana,
potni list št. BA 315408. s-35277

Jeraj Mitja, Log 32, Boštanj, potni list št.
BA 353719, izdala UE Sevnica 6. 7. 1994.
p-35032

Jereb Franc, Stranska vas 15, Dobrova,
potni list št. AA 768552, izdala UE Ljublja-
na 2. 2. 1993. s-35004

Jerkič Majda, Hrastje 79, Kranj, potni
list št. BA 360372. g-35248

Jurc Metka, Maistrova 15, Maribor, pot-
ni list št. AA 228013. p-35108

Jurc Nika, Maistrova ul. 15, Maribor,
potni list št. BA 434194. p-35107

Karlin Alenka, Zg. Pirniče 4/b, Medvo-
de, potni list št. BA 135459, izdala UE Ljub-
ljana 7. 7. 1993. s-35109

Karlin Dušan, Zg. Pirniče 4/b, Medvode,
potni list št. BA 135460, izdala UE Ljublja-
na 7. 7. 1993. s-35108

Karlin Marjeta, Zg. Pirniče 4/b, Medvo-
de, potni list št. BA 17054, izdala UE Ljub-
ljana. s-35107

Kemperl Robert, Rožično 9/a, Kamnik,
potni list št. AA 883644. s-35234

Kožuh Tjaša, Tolminskih puntarjev 8,
Nova Gorica, potni list št. BA 258447.
p-35075

Kolar Ivan, Medetova ulica 13, Kranj,
potni list št. AA 299918, izdala UE Kranj
7. 7. 1992. s-35160

Kolar Zlatko, Jocova ul. 31, Maribor,
potni list št. AA 299252, izdala UE Maribor
15. 7. 1992. p-35060

Kornhauser Cerar Lilijana, Skapinova
19, Ljubljana, potni list št. AA 61241.
s-35284

Kovačec Boštjan, Ljubljanska c. 31, Ce-
lje, potni list št. BA 211416. p-35062

Krajnc Robert, Vojkova 1, Celje, potni
list št. BA 240578, izdala UE Celje 19. 8.
1993. p-35052

Krajnc Stojan, Rožno 16 a, Krško, potni
list št. BA 385592, izdala UE Krško 4.11.
1994. p-35029

Kreiger Egon, Medvedova ulica 4, Mari-
bor, potni list št. BA 131101. p-35124

Krč Zdenka, Cesta Jaka Platiše 5, Kranj,
preklic potnega lista, objavljen v ULRS, št.
34/96. s-35245

Kukovec Anica, Albrehtova ulica 36,
Škofljica, potni list št. AA 217386, izdala
UE Ljubljana 11. 6. 1992. s-35078

Kumer Domen, Klinetova 6, Maribor,
potni list št. BA 369870, izdala UE Maribor
30. 6. 1994. p-35056

Kurečič Saša, Šentiljska c. 124 A, Mari-
bor, potni list št. AA 859370. p-35096

Kurtović Senijal, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, potni list št. AA 705628. s-35243

Lajovic Mihaela, Društvena 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 307123. s-35247

Logar Janez, Rovte 104 f, Rovte, potni
list št. AA 408359, izdala UE Logatec 5. 10.
1992. s-35086

Logar Jure, Rovte 104 f, Rovte, potni list
št. BA 483854, izdala UE Logatec 26. 7.
1995. s-35088

Logar Katja, Rovte 104 f, Rovte, potni
list št. AA 408498, izdala UE Logatec
18. 10. 1992. s-35090

Logar Špela, Rovte 104 f, Rovte, potni
list št. AA 408499, izdala UE Logatec
18. 10. 1992. s-35089

Logar Veronika, Rovte 104 f, Rovte, pot-
ni list št. BA 317345, izdala UE Logatec
11. 4. 1994. s-35087

Mahorič Ervin, Krekova ulica 27, Mari-
bor, potni list št. AA 284471, izdala UE
Maribor 6. 7. 1992. p-35023

Maksimovič Miroslav, Gradnikove bri-
gade 41, Nova Gorica, potni list št. AA
889449. p-35074

Marolt Franc, Grobeljca 56, Šmartno pod
Šmarno goro, potni list št. BA 411618,izda-
la UE Ljubljana 6. 9. 1994. s-35184

Mehić Ekrema, Zaloška cesta 236, Ljub-
ljana, potni list št. AA 715975. s-35039

Mehić Enver, Zaloška cesta 236, Ljub-
ljana, potni list št. AA 874535. s-35040

Mesesnel Zdenka, Volčji grad 14, Ko-
men, prepustnico VS št. 18335, izdala UE
Sežana 3. 1. 1992. p-35002

Milanović Goran, Kropa 3, Kropa, potni
list št. AA 348567, izdala UE Radovljica
30. 7. 1992. p-35043

Mirt Ignac, Bohinjska Bela 107, Boh.
Bela, potni list št. AA 83604. p-35109

Mustar Uroš, Šiškovo naselje 28, Kranj,
potni list št. AA 012760.

Nusdorfer Igor, Plače 29, Ajdovščina,
potni list št. AA 220569, izdala UE Ajdovš-
čina 2. 7. 1992. p-35072

Oblak Leon, Gregorčičeva 11, Tolmin,
potni list št. AI 026442, izdala UE Tolmin
9. 2. 1994. p-35051

Paravan Jadranka, Brilejeva 12, Ljublja-
na, potni list št. AA 599631. s-35282

Peroša Irma, Dantejeva 35, Piran, potni
list št. 292/67, izdala UE Piran 8. 10. 1987.
g-35073

Pestotnik Borut, Ulica Jakoba Zupana 6/
A, Kamnik, potni list št. AA 248639.
s-35202

Pestotnik Urška, Jakoba Zupana 6/A,
Kamnik, potni list št. BA 308826. s-35203

Petek Nataša, Šeškova 3, Ribnica, potni
list št. AA 839958, izdala UE Ribnica 11. 3.
1993. s-35093

Petrovič Dejan, Pogled 17, Apače, potni
list št. AA 723363, izdala UE Gornja Rad-
gona 6. 1. 1993. p-35009

Petruša Josip, Ramovševa 11, Ljubljana,
potni list št. AA 461693. s-35237

Plešec Boštjan, Medno 53/a, Ljubljana,
potni list št. AA 527960. s-35296

Plešec Mira, Medno 53/a, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 527866. s-35295

Plešec Nataša, Medno 53/b, Ljubljana,
potni list št. AA 527961. s-35298

Plešec Vinko, Medno 53/b, Ljubljana,
potni list št. AA 533412. s-35297

Pleško Dušan Stanislav, Jeranova ulica
1 b, Ljubljana, potni list št. BA 83561, izda-
la UE Ljubljana 17. 6. 1993. s-35084

Podkrajšek Bojan, Dragomerška c.43,
Brezovica, potni list št. AA 329563. s-35190

Podpečan Bojan, Čiginj 5/b, Tolmin, pot-
ni list št. AA 161554. p-35105

Potušek Zala, Pot ob Homšnici 17, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 342409.
p-35161
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Poštrak Zinka, Kodričeva ul. 22, Mari-
bor, potni list št. AA 6552. p-35171

Prezelj Sergij, Simona Kosa 5, Tolmin,
potni list št. AA 253809. p-35138

Rahim Kukoj, Cesta španskih borcev
53/c, Ljubljana, potni list št. AA 315949,
izdala UE Ljubljana 8. 8. 1992. s-35025

Rančan Janez, Marija Dobje 2/c, Šent-
jur, potni list št. BA 469335, izdala UE Šent-
jur pri Celju 31. 5. 1995. p-35026

Repnik Gorazd, Kopivnik 24/a, Maribor,
potni list št. AA 53796, izdala UE Ruše
30. 1. 1992. p-35024

Rizman Iztok, Vuzmetinci 46, Miklavž
pr Ormožu, potni list št. AA 481640, izdala
UE Omrož 23. 9. 1992. g-35022

Romšek Anton, Loka 28 A, Tržič, potni
list št. AA 706553. p-35169

Royce Ljudmila Melina, Trg Prešernove
brigade 1, Kranj, potni list št. BA 526240.
s-35289

Selčan Zvonko, Parižlje 24, Braslovče,
potni list št. AA 385681. p-35179

Simonič Leonida, Podova 66, Maribor,
potni list št. BA 56864. p-35129

Simčič Anita, Biljana 24, Dobrovo, pot-
ni list št. BA 104428, izdala UE Nova Gori-
ca 3. 7. 1993. p-35022

Simčič Radovan, Biljana 24, Dobrovo,
potni list št. BA 104429, izdala UE Nova
Gorica 3. 7. 1993. p-35021

Somi Terezija, Radmožanci 57, Lenda-
va, potni list št. BA 235952. p-35180

Sotirov Bojan, Hafnerjeva 8 a, Ljublja-
na, potni list št. BA 83120. s-35042

Sovec Saša, Zelena ulica 4, Izola, potni
list št. AA 206872. p-35159

Sovec Tinka, Zelena ulica 4, Izola, potni
list št. AA 202277. p-35160

Stajnko Marijana, Mekotnjak 10, Ljuto-
mer, potni list št. BA 509357. p-35174

Stare Alenka Francka, Ob pristanu 8,
Ljubljana, potni list št. AA 44003. s-35219

Stare Simon, Ob pristanu 8, Ljubljana,
potni list št. AA 43829. s-35220

Stariha Monika, Vidmarjeva 1, Kranj,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS,št.
1/96. p-35063

Steiner Franc, Kungota 90, Kidričevo,
potni list št. AA 990229. s-35263

Stojakovič Goran, Andreaševa ul. 16,
Ljubljana, potni list št. AA 763945, izdala
UE Ljubljana 11. 2. 1993. s-35027

Stramšek Špela, Pod akacijami 46, Ljub-
ljana, potni list št. AA 91781. s-35301

Suhadolc Nina, Podpeška  c. 40, Brezovi-
ca, potni list št. BA 498898. s-36116

Suhadolc Janez, Podpeška  c. 40, Bre-
zovica, potni list št. AA 60316. s-36117

Suhadolc Milena, Podpeška  c. 40, Bre-
zovica, potni list št. AA 977041. s-36118

Šabjan Matej, Kajuhova ulica 56, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 636219, izdala
UE Murska Sobota 2. 12. 1992. p-35028

Škraba Dušan, Milke Kerinove 3, Ljub-
ljana, potni list št. BA 313854, izdala UEL-
jubljana 8. 3. 1994. s-35162

Škrubej Branko, Ob blažovnici 56, Lim-
buš, potni list št. BA 40358, izdala UE Ma-
ribor 10. 6. 1993. p-35044

Šraj Sašo, Vaneča 20 a, Puconci, potni
list št. BA 092997, izdala UE Murska Sobo-
ta. p-35027

Štampar Aljoša, Pivška 1 a, Postojna,
potni list št. AA 233491. p-35068

Turel Viktorija, Ulica prvoborcev 23,
Ljubljana, potni list št. BA 377236. s-35274

Uršič Boštjan, Ul. Pohorskega bataljona
45, Maribor, potni list št. AA 725263.
p-35098

Valentinčič Majda, Vipolže 6, Dob pet-
letno listino VS št.AI 87280, izdala občina
Nova Gorica. p-35054

Vidovič Bor, Prešernova cesta 11, Dom-
žale, potni list št. AA 962218. s-35240

Vidovič Edo, Prešernova cesta 11, Men-
geš, potni list št. AA 696765. s-35241

Vidovič Tea, Prešernova cesta 11, Dom-
žale, potni list št. AA 696766. s-35239

Vokal Tomislav, Ul. Gubčeve brigade
23, Ljubljana, potni list št. AA 313617.
s-35272

Zvonar Tilen, Savlje 35, Ljubljana, potni
list št. AA 937909. s-35195

Zlate Mateja, Praše 22, Kranj, potni list
št. AA 139271. s-35261

Zupančič Aleš, Tomšičeva ulica 30, Ma-
ribor, potni list št. AA 913254, izdala UE
Maribor 22. 4. 1993. p-35046

Žarn Peter, Trg revolucije 9, Trbovlje,
potni list št. AA 921923, izdala UE Trbovlje
7. 5. 1993. s-35140

Žugelj Marija, Čurile 22, Metlika, potni
list št. AA 585072. g-35249

Žvokelj Janko, Cankarjeva 20, Nova Go-
rica, potni list št. AA 199393. p-35140

Druge listine

Abdaković Latif, T. Raštela, Cazin, spri-
čevalo 3. letnika Poklicne gradbene šole Iva-
na Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976.
s-35279

Adriatic d.d., Ilirska Bistrica, zavaroval-
no polico, št. AO 0402813. p-35069

Adrović Sejfo, Miklošičeva ulica 4 c,
Domžale, delovno knjižico. s-35238

Alič Halil, Neža 26, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9064, izdalaUE
Trbovlje. g-35119

Aljančič Janez Andrej, Reboljeva ulica
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 342121.
s-35309

Babič Borut, Zupančičeva 14, Izola, spri-
čevalo. g-35264

Bagarin Lovro, Smledniška 85, Kranj,
carinsko deklaracijo za osebni avto AUDI
80 2.0, letnika 1991, št. šasije
WAUZZZ8CZNA064325, št. motorja
ABT042986. s-35006

Bakšič Matej, Svetozarevska 3, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15275. g-35148

Balažic Rudolf, Cankarjevo nabrežje 7,
Ljubljana, delovno knjižico. s-35036

Barba Jože, Pod ježami 4, Ljubljana,
pooblastilo za opravljenje del naziva mor-
nar motorist, št. 02/09-2727/85-7. s-35229

Barba Jože, Pod ježami 4, Ljubljana,
pooblastilo za radiotelefonista z omejenim
pooblastilom, št. 02/09-2726/85-14. s-35230

Barba Jože, Pod ježami 4, Ljubljana, do-
volenje za vodenje čolna, št. 02-09-420/
1-72. s-35231

Bartolj Ljubica, Slavka Gruma 68, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30597, izdala občina Novo mesto. g-35050

Belušič Sandra, II.prekomorske brigade
28 a, Koper, diplomo srednje šole. g-35052

Benda Andrej, Suhadole 48, Komenda,
spričevalo osnovne šole, izdano leta 1981.
g-35054

Benvenuti Klementina, Miklošičeva ce-
sta 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 200084, S 929846, izdala UE Ljub-
ljana. s-35128

Bera Milan, Ulica 28. maja 75, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S389970, reg. št. 24817. s-35242

Bernik Viktor, Kaminova ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.182169, S 64101, izdala UE Ljubljana.
s-35029

Berčič Igor, Spodnji Rudnik I 3, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Elektro
tehnične šole v Ljubljani, Vegova, izdano
leta 1979. s-35304

Bešter Bojan, Pot na Pridavko 7, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3977. g-35069

Beđeti Veđi, Kidričeva ulica 2, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2320, izdala UE Kočevje. g-35097

Bilban Dušan, Zavrh pod Šmarno goro 4
A, Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 690085. s-35232

Birsa Aleš, Ul. V. Vodopivca 48, Nova
Gorica, listino. p-35122

Bizjak Tomaž, Kogojeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.S
0891524, reg. št. 166141. s-35292

Blazinšek Bogdan, Škapinova 14, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 42644. p-35099

Božič Janez, Dolinškova ul. 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0309556, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-35019

Brajdič Dora, Brezje 12, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28230,iz-
dala UE Novo mesto. g-35098

Bremec Boštjan, Blejska Dobrava 150,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje za
kolo z motorjem. g-35213

Brezak Lili, Polanškova ulica 40, Ljub-
ljana, zaključno srednje upravno administra-
tivne šole v Ljubljani, izdano leta 1988.
s-35262

Brezovnik Marko, Kopališka 2, Slovenj
Gradec, spričevalo o končanem 5.razredu
II. OŠ Slovenj Gradec, izdano leta 1996.
g-35067
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Brložnik Zdenko, Šembric 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5912.
p-35076

Brodar Irena, Krašce 3, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30206.
s-35225

Brodnjak Janko, Formin 39 a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25561. g-35173

Burgar Marija, Tacenska cesta 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 144965, reg. št. 22776. s-35210

Bursač Sašo, Stritarjeva 1, Novo mesto,
letno spričevalo, št. I/6-1021 gimnazije, šol-
sko leto 95/96. g-35216

Car Janko, Steletova 1, Mengeš, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 13670, izdala
UE Domžale. s-35076

Centa Jožko, Jamnikarjeva ulica 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296855, reg. št. 132639. s-35255

Cimerman Bela, Čentiba 473, Lendava,
delovno knjižico, zap. št. 397, ser. št.
323639. p-35128

Colnar Samo, Trg zbora odposlancev 49,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 10707, izdala UE Kranj. s-35158

Crnkovič Milena, Cesta Ceneta Štuparja
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 595056, reg. št. 60521. s-35286

Čadež Janez, Lajše 6, Gorenja vas, in-
deks Srednje gradbene in ekonomske šole
vLjubljani. s-35004

Čandek Aljoša, Jurčičeva 5, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 23960. g-35115

Čelik Borut, Cesta na Plužne 7, Cerkno,
indeks Srednje zobotehnične šole v Ljublja-
ni. s-35094

Čermelj Mitja, Brilejeva ulica 9, Ljub-
ljana, evidenčni list za čoln, št. 02/032377/
80, reg. št. KP 33. s-35260

Černevšek Tomaž, Laniše 9, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št.
10871,izdala UE Kamnik. s-35138

Černigoj Irena, Dutovlje 73, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 8983, izdala
UE Sežana. p-35006

Črep Boris, Goriška c. 43, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24635, izda-
la UE Velenje. p-35061

Dželilović Ekrem, J. Raštela, Cazin, di-
plomo poklicne gradbene šole Ivana Kavči-
ča v Ljubljani, izdana leta 1987. s-35278

Deželan Žanet, Šentjernejska 18, Novo
mesto, delovno knjižico reg.št. 39163, ser.št.
0280196, izdana 16.9.1994. g-35049

Derviševič Marizela, Andreja Kumarja
29, Ljubljana, izkaz od 1. do 4. razreda Os-
novne šole Livada. s-35165

Dimec Ivanka, Gabrovka 56, Gabrovka,
listino. g-35135

Dimitrijević Tihomir, Miklošičeva cesta
14, Ljubljana, delovno knjižico. s-35017

Dizdarević Zlatko, Vojkova 17, Ljublja-
na, spričevalo o končani Osnovni šoli
Smlednik, izdano leta 1985. s-35159

Dobrila Lorena, Prušnikova ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 163726, S 1001140, izdala UE Ljublja-
na. s-35177

Dolenšek Anton, Bučka 26, Škocjan, za-
varovalno polico št. AO 0305730, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-35024

Doles Vojko, Cesta 5. maja 9, Logatec,
diplomo Visoke ekonomsko komercialne šo-
le v Mariboru, izdana leta 1979, št. 1-4554.
s-35294

Dolinar Janez, Zabukovica 109, Griže,
listino. p-35034

Dolinar Nataša, Trebinjska 12, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-35041

Domjanič Štefan, Kvedrova 1, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 28752, iz-
dala UE Ptuj. s-35110

Dužič Aleš, Solkan, Ul. XXX divizije
12, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-35150

Engelman Andrej, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
412042, reg. št. 37161. s-35246

Eržen Aleš, Mestne njive 1, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTU v No-
vem mestu št. 37/83. g-35100

Ermenc Tanja, Aškerčeva ulica 36, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7125. p-35065

Ernestl Franc, Glavni trg 11, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1226.
p-35092

Fabjan Robi, Kreplje 4/c, Dutovlje, vo-
jaško knjižico. g-35207

Fajdiga Slavko, Lepa njiva 43, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3510.
p-35110

Fidler Aleš, Kašova 12, Vojnik, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 34005. p-35064

Fister Janko, Pot za krajem 28, Kranj,
zavarovalno polico Adriatic št. 417264.
g-35150

Flegerič Majda, Babinci 60, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1017.
p-35116

Gašperšič Samo, Tuga Vidmarja 10,
Kranj, spričevalo. g-35212

Globočnik Dušan, Zagorica 7, Radom-
lje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje Agro-
živilske šole v Ljubljani, izdana leta 1994 in
1995. s-35305

Godec Igor, Renški Podkraj 1, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH. p-35117

Gojković Dragoje, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
147846, S 388085, izdala UE Ljubljana.
s-35141

Gorjup Almira, Škofjeloška cesta 17,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 67500, S 411759, izdala UE Ljubljana.
s-35157

Gorjup Ivan, Škofjeloška cesta 17, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.4295, S 411758, izdala UE Ljubljana.
s-35156

Gorjup Janez, Sp. Besnica 62, Zgornja
Besnica, zavarovalno polico št. 350563, iz-
dala Zavarovalna družba Adriatic. g-35151

Grašič Antonija, Gromberška ulica 6,
Zgornja Polskava, delovno knjižico.
s-35287

Gračnar Anton, Vrhovo 33, Radeče, spri-
čevalo. p-35172

Gril Boštjan, Vrbje 80 A, Žalec, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, izdala UE Žalec.
p-35067

Gričnik Marko, Kardeljev trg, Velenje,
zavarovalno polico št. AO 0356807, izdala
Zavarovalna družba Adriatic za čas veljav-
nosti 29. 8. 1995-29. 8. 1996. p-35033

Grobiša Eriana, Sočebranova 5, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-35118

Gros Tomaž, Ulica bratov Komel 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 136486. s-35206

Grzinič Kristina, Marezige 102, Marezi-
ge, izkaz, št. II/284 z dne 21.6.1996.
g-35222

Gunjač Damjan, Oktobrske revolucije 10
B, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7946. p-35165

Guček Metka, Vezovje 9, Šentjur pri Ce-
lju, spričevalo I. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Celju. g-35123

Habjan Pavla, Triglavska 17, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23.316,
izdala UE Domžale. s-35003

Hafner Franc, Tolsti vrh 139, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 3193. p-35112

Hajnžič Jožef, Lokavci 6, Spodnji Ivanj-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11521,
izdala UE Gornja Radgona. p-35005

Hajrić Velida, Agrokombinatska cesta 6
a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št. 208405, S 1050101, izdala UE Ljublja-
na. s-35034

Hari Romana, Daneta Šumenjaka 13,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
24107. p-35155

Haskić Muhamed, Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424405929. s-35233

Hidič Avgust, Kranjčeva 22, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 4471.
p-35156

Hirscnbaeck Matej, Na zelenici 14, Ce-
lje, spričevalo. p-35047

Hladnić Elizabeta, Kosmačeva ulica 4,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
10252, izdala UE Piran. s-35082

Hlebec Roman Rožle, Hudo 52, Radom-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21.217, izdala UE Domžale. s-35125

Hodak Jure, Dolenjska cesta 56, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653970. s-35267

Holer Metka, Levarjeva ulica 56, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.146140. s-35299

Horvat Aleksander, Središče 19, Prose-
njakovci, vozniško dovoljenje, št. 21547.
p-35012
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Horvat Vladimir, Otovci 75, Mačkovci,
spričevalo o končani Osnovni šoli, št. V/
301, izdano 15. 6. 1994 v Puconcih. p-35042

Hren Boštjan, Malo Mlačevo 33, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14560, izdala UE Grosuplje. s-35139

Hromec Miha, Tesovnikova 39 a, Ljub-
ljana, spričevalo o končani osnovni šoli, iz-
dala Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana
dne 14.6.1993 pod št. 586/7. s-35168

Hrovat Franc, Poljanska c. 69, Ljublja-
na, vozovnico, št. 906624, izdala Alpetour
Škofja Loka. g-35208

Huth Nuška, Ulica Antona Skoka 10,
Domžale, zavarovalno polico št. 377318, iz-
dala Zavarovalna družba Adriatic d.d.
s-35012

Ivanov Kristijan, M. Črnci 46, Tišina,
zavarovalno polico, št. 256792. p-35083

Jakob Barbara, Zavrh 3, Dobrna, spriče-
valo I. letnika Srednje zdravstvene šole v
Celju. g-35122

Jakopin Breda, Glinškova ploščad 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
39595, S 514368, izdala UE Ljubljana.
s-35188

Jakša Miha, Vinterca 8, Ljubljana, spri-
čevalo o končani osnovni šoli, izdala OŠ
Oskarja Kovačiča v Ljubljani leta 1992.
s-35179

Jakša Miha, Vinterca 8, Ljubljana, spri-
čevalo 1.letnika, izdal Center strokovnih šol
Ljubljana-Bežigrad leta 1994. s-35180

Jerala Zlatko-Branko, Podlubnik 162,
Škofja Loka, prometno dovoljenje za čoln
št. 02/03-724/92-94, KP 3197, izdala Prista-
niška kapitanija v Kopru. s-35153

Jeras Ivanka, Šmartno 13, 1000 Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
155893, S 261324, izdala UE Ljubljana.
s-35066

Jezernik Špec Rozalija, Hacquetova uli-
ca 7, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101012479, izdala Zavarovalniška hiša
Slovenica. s-35132

Jug Sandi, Solkan, Vojkova c. 9, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-35147

Jurić Civro Božo, Kijevo, Knin, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne kovinar-
ske šole Litostroj v Ljubljani, izdano leta
1975. s-35137

Kapić Asim, Kapići b.št., Ćoraliči, potr-
dilo o opravljenem tečaju za voznika vili-
čarja, izdal IC Litostoj v Ljubljani leta 1979.
s-35007

Kaplan Marjan, Velike Lašče 43, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
444334, reg. št. 140191. s-35258

Karlica Slavko, Prištinska 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 170318,
S 322268. s-35235

Kastelic Damijan, Dobropolje 17, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1 in 2. letnika Srednje
strojne šole v Ljubljani, izdana leta 1980 in
1981. p-35070

Kastelic Damijan, Dobroplje 17, Ilirska
Bistrica, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pomorske in prometne šole, izdana leta 1982
in 1983. p-35071

Kavšek Matjaž, Brod 19, Novo mesto,
zavarovalno polico št. 0138609. g-35143

Kašič Iva, IX korpusa 54/c, Solkan, spri-
čevalo, izdano na ime Dolenc Tina. p-35102

Kačič Metod, Hribernikova 10, Ljublja-
na, diplomo, izdala Ekonomska fakulteta v-
Ljubljani leta 1962. s-35236

Keleč Jelka, Kvedrova cesta 26, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-35185

Klemenc Samo, Pokopališka 10, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
42090, S 0524140, izdala UE Kranj.
g-35051

Knežević Miroljubka, Knafljev trg 6,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5003, izdala UE Ribnica. s-35164

Kociper Venčeslav, Gajska 1, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7320.
p-35093

Kocjančič Gregor, Dekani 161 b, Deka-
ni, vozniško dovoljenje št. 29235. g-35056

Kogovšek Primož, Mariborska 28, Ce-
lje, vozniško dovoljenje št. 34910. p-35057

Kohne Dragomira, Zbelovo 57, Loče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4654.
p-35080

Kolan Pavlina, Na bregu 3, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 57, izdala
UE Brežice. p-35040

Kolenko Andrej, Srednja Bistrica 58,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 12825. p-35143

Komatar Lilijana, Jezerska cesta 132/b,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29604, S 735452, izdala UE Kranj. g-35149

Komočar Evgen, C.K.Ž. 8, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15172.
p-35019

Konc Ambrožič Alenčica, Čufarjeva uli-
ca 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 62701, reg. št. 114666. s-35307

Koritnik Primož, Dolenja vas 8 A, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16142. p-35152

Kornik Simona, Kraigherjeva 16, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20350,
izdala UE Ptuj. g-35102

Korošec Alojzij, Brezovica pri Borovni-
ci 38, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 7724. s-35308

Kos Štefanija, Pohorskega odreda 7, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5655. g-35104

Kotnik Brigita, Mizarska 31, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
12307. p-35142

Kovačič Robert, Petrovičeva 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177263, S 470624, izdala ZE Ljubljana.
s-35167

Kovačič Štefan, Sp. Polskava 61, Pra-
gersko, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 8309. g-35226

Kozjek Janez, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 102101, reg. št. 174721.
s-35265

Kozmus Neža, Lahov Graben 53, Jur-
klošter, delovno knjižico. p-35131

Kozole Darko, Gasilska 13, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 22728. p-35132

Krautberger Damijan, Dolenja Trebuša
92, Slap ob Idrijci, diplomo, št. 57 in spriče-
valo 3. letnika Trgovske šole Slovenj Gra-
dec. p-35101

Kreslin Aleksander, Apače 42, Apače,
zavarovalno polico. p-35125

Kreča Peter, Tržaška cesta 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S295404, reg. št. 176887. s-35281

Križaj Tomaž, Stara cesta 51, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15907,iz-
dala UE Kranj. s-35038

Krnc Marjan, Kladje nad Blanco 33, Sev-
nica, spričevalo o končanem razredu osnov-
ne šole in potrdilo o izpoljnenem obveznem
šolanju na OŠ Savo Kladnik Sevnica, izda-
no 25.6.1985 pod št.IX/291. g-35065

Krpan Polonca, Mariborska 28, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
176913, S 686229, izdala UE Ljubljana.
s-35105

Krt Mitja, Ul. Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, zavarovalno polico. p-35037

Krušvar Suzana, Ljubljanska 16, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8175.
p-35104

Kuhar Aleš, Cesta na polju 16, Vrhnika,
zavarovalno polico št. 0246652, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-35163

Kulovec Marjetka, Kumrovška 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
93048, S 230179. s-35047

Kunej Matej, Obrtna c. 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 34363. p-35134

Kunešević Biljana, Brodarjev trg 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 189218, S 544985, izdala UE Ljubljana.
s-35081

Kuzmič Jožef, Črnci 67, Apače, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 1944.
p-35153

Lampe Nataša, Vrh pri Višnji gori 6,
Višnja gora, spričevalo o zaključnem izpitu,
SŠ tiska in papirja, izdano leta 1991.
s-35221

Lapanja Miha, Nova vas 2 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11762, izda-
la UE Postojna. p-35035

Lavrič Rudolf, Retje 14, Loški potok,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. 218,iz-
dala UE Ribnica. s-35166

Legvart Ivan, Trbovlje, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 7417, izdala UE Trbov-
lje. g-35118

Lesjak Boštjan, Koritnica 66, Grahovo,
vozniško dovoljenje, št. 000526251, izdala
UE Tolmin. p-35017

Levičar Miro, Gora 21, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15322. p-35020

Leznik Martin, Malgajeva 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 33985. p-35078

Lešnik Aleksandra, Petrovče 147, Pe-
trovče, spričevalo o končani OŠ Miroslav
Širca Petrovče. p-35130
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Lipnik Romeo, Mali breg 2, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8590.
p-35123

Lipovšek Boris, Trg Brolo 2, Koper, voz-
niško dovoljenje št. 13312. g-35055

Loboda Boštjan, Bolokva 24, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29293.
s-35253

Lozej Ivan, Sežana, vozniško dovolje-
nje, kat. ABFGH, št. 4809. p-35151

Lukman Damijana, Tabor 22, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
358347, izdal ONZ Žalec. p-35050

Madić Predrag, Hubadova ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
62649, S 653565, izdala UE Ljubljana.
s-35077

Mahnič Darja, Merče 24, Sežana, spri-
čevalo OŠ Srečka Kosovela Sežana.
p-35113

Markovič Mihael, Gorenje polje 3, Stra-
ža, spričevalo o končani Nižji kmetijski šoli
v Novem mestu, izdano leta 1955. s-35001

Marolt Franc, Grobeljca 56, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 72241,
S 972611, izdala UE Ljubljana. s-35189

Matešič Branko, Dol.Suhor pri Metliki
25, Suhor, delovno knjižico reg.št. 1708,
ser.št. 951186, izdana 14.4.1981. g-35062

Matjašič Aleksandra, Župančičeva cesta
8, Metlika, indeks Srednje aranžerske šole v
Ljubljani. s-35215

Matjašič Aleksandra, Župančičeva cesta
8, Metlika, zaključno spričevalo Aranžer-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1989.
s-35227

Matk Domen, Logarska dolina 21, Sol-
čava, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesarske šole v Škofji Loki, izdano leta
1995. g-35155

Matko Damijan, Kurirska cesta 4, So-
dražica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7453, izdala UE Ribnica. s-35033

Mauko Slavica, Martina Krpana ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 160147, S 567743, izdala UE Ljubljana.
s-35079

Mikolič Milan, Bistriška 63, Poljčane,
vozniško dovoljenje, št. 17407. p-35077

Mikuž Darko, Črni vrh 30, Črni vrh nad
Idrijo, hranilno knjižico št. 19550, izdala
HKS Idrija. p-35059

Milinković Lana, Chengdujska cesta 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-35169

Milovanovič Mladen, Premrlova 3, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8883.
p-35166

Mirt Alojz, Kladje 28, Blanca, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, št. 656/78. p-35085

Mladenović Miloš, Spodnje Škofije 207,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 25102, iz-
dala UE Koper. g-35060

Mlakar Anton, Pot na zajčjo goro 13,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10515, izdala UE Sevnica. p-35041

Mlakar Marijo, Most na Soči 52, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 136427.
p-35163

Mohorič Gregor, Škrabčeva 23 A, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje kemij-
ske šole in gimnazije Ljubljana, Aškerčeva
1, izdano leta 1995. s-35196

Mozetič Andreja, Cesta na Markovec 7,
Koper, diplomo Srednje šole SGTŠ Izola.
g-35111

Mozetič Gašper, Knezova ulica 36, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.S
516185, reg. št. 192648. s-35280

Mužina Mavricij, Orehovlje 27 c, Miren,
delovno knjižico. p-35014

Mubi Rok, Predoslje 69, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 43086, S
602425, izdala UE Kranj. g-35064

Najdič Janez, Žibertova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1076876, reg. št. 183633. s-35300

Novak Elizabeta, Šmarjeta pri Celju,
Škofja vas, vozniško dovoljenje, št. 11191.
p-35133

Novakovič Kolenc Barbara, Gornji trg
44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 202765, S 1010190, izdala UE
Ljubljana. s-35085

Novinec Barbara, Berčičeva 9, 1000
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.BGH,
št.154004, S 1025787, izdala UE Ljubljana.

Novšak Andrej, Konjsko 14, Boštanj, po-
trdilo za upravljanje s hidravličnim dviga-
lom. g-35152

Ožbolt Helena, Rožna ulica 27, Kočevje,
indeks, št. 703698. g-35223

Oblak Robert, Breg pri Polzeli 117, Pol-
zela, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000179323. s-35250

Ogrizek Fidler, Pigovci 24, Šmarje, spri-
čevalo. p-35081

Omerovič Behrem, Mazovčeva pot 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1000947, reg. št. 123989. s-35252

Opeka Marjan, Stara Slovenska ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 734012, reg. št. 100186. s-35269

Orel Branko, Bilje 189/B, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH. p-35119

Orel Rajko, Prešernova cesta 21, Men-
geš, indeks Srednje lesne šole v Ljubljani.
s-35209

Ovčarič Borut, Podgrad 107, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
000561336, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-35003

Oštir Majda, Hrušica 57 A, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
743265. g-35066

Očko Nadja, Preloge 36, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BGH. št.
9169. p-35170

Paravan Jadranka, Brilejeva 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893849, reg. št. 83453. s-35283

Pavli Dušan, Moravče pri Gabrovki 6,
Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8962, izdala UE Litija. s-35043

Pavlič Daniel, Foifova 6, Velenje, voz-
niško dovoljenje. p-35158

Pavlič Gregor, Podkum 80, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10764.
p-35115

Pavšič Bojan, Slap ob Idrijci 37 e, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
001032537. p-35103

Pehlić Martina, Ul. Tončke Čečeve 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 811257. s-35276

Perhaj Boštjan, Jakčeva ulica 22, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 389887, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-35183

Perič Dragan, Celjska cesta 36, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 12795. g-35154

Perossa Dalila, Ulica 28. maja 57, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
211671, S 1107295, izdala UE Ljubljana.
s-35023

Pesek Aleš, Vošnjakova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.194692, S 483072, izdala UE Ljubljana.
s-35095

Pestotnik Borut, Ul. Jakoba Zupana 6/A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
4858. s-35204

Pestotnik Urška, Ul. Jakoba Zupana 6/A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, št. 15036.
s-35205

Peterc Milan, Straža pri Moravčah 4,
Moravče, zavarovalno polico, št. 309460.
s-35271

Petkovšek Marjeta, Stara Vrhnika 107,
Vrhnika, delovno knjižico. s-35142

Petrič Melita, Maroltova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
205469, S 1024372, izdal MSNZ Ljubljana.
s-35161

Petrović Ljiljana, Pretnerjeva 8, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.4398,
izdala UE Postojna. p-35010

Pečovnik S., Pod gradom 31, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št.9652. p-35177

Pihler Boštjan, Štuki 26, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. 37244, izdala
UE Ptuj. g-35058

Pirc Milan, Leskovec pod goro 2 a, Le-
skovec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 1161. p-35031

Plahuta Ladislav, Kostrivnica 3, Šentjur
pri Celju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 193. p-35178

Plahutar Jurij, Drobničeva 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 19913. p-35135

Plavec Alojz, Ljuben 71, Uršna sela, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 20250, izdala
UE Novo mesto. g-35101

Pliberšek Franc, Kovača vas 54, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 4757. g-35146

Podboj Jožef, Kolodvorska 6, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2703,
izdala UE Postojna. p-35011

Podkrajšek Bojan, Dragomerška c.43,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH,št. 12093, izdala UE Vrhnika.
s-35191
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Podobnik Nadja, Erjavčeva ul. 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-35146

Pogačnik Matevž, V murglah 239, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.160183, S 145339, izdala UE Ljubljana.
s-35130

Poklič Branko, Skomarje 53 A, Vitanje,
indeks Višje upravne šole v Ljubljani.
s-35254

Polenec Marko, Reševa ulica 1 b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 40334, S
188518, izdala UE Kranj. s-35176

Povž Metka, Ulica bratov Učakar 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
62633, S 323472, izdala UE Ljubljana.
s-35106

Počkaj Metod, Breg pri Borovnici 59,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 9175. s-35244

Praprotnik Matjaž, Zagrebška 36, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35093,
izdala UE Ptuj. g-35103

Pregelj Ivan, Vrhpolje 1/d, Vipava, voz-
niško dovoljenje, št. S 233/63. g-35121

Prelc Matjaž, Dr. B. Magajne 14, Diva-
ča, zavarovalno polico, št. 320508. g-35199

Pretnar Slavko, Naselje na bregu 5, Gozd
Martuljek, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole, izdano leta 1981.
g-35113

Prevolšek Mirko, Opekarniška 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 23064.
p-35073

Pribac Darijo, Zadružna 1, Izola, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste,
izdano leta 1980. s-35131

Privšek Damjan, Valvazorjev trg 11, Li-
tija, duplikat vozniškega dovoljenja št.8549,
kat. BGH, izdala UE Litija. s-35048

Progar Janez, Brezovica 36, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 2024. s-35061

Prvinšek Jožefa, Celovška cesta 78,
Ljubljana, knjižico, izdalo Farmacevtsko
društvo Slovenije. s-35091

Pučnik Rudl Majda, Hudo 39, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28702,
izdala UE Domžale. s-35096

Raduha Tomaž, Ul. Prekomorske čete
97, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 14284. p-35091

Rajtar Milan, Trnovci 29, Sveti Tomaž,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5823,
izdala UE Ormož. p-35055

Raščan Jožef, Lendavska cesta 239, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3603. p-35090

Rebernik Samo, Ulica prvoborcev 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 217144, reg. št. 185554. s-35256

Rebolj Ladislav-Primož, Redelonghije-
va 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 201343, S 1051664, izdala UE
Ljubljana. s-35197

Reljanovič Zvonko, Cankarjeva 56, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje. p-35149

Rezec Irena, Ig 443, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 192887, S 565351, iz-
dala UE Ljubljana. s-35045

Rezec Irena, Ig 443, Ig, kupone št.
0389446 in zeleno karto št. 0371914, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-35046

Rijavec Danijel, Lokve 65, Trnovo, po-
trdilo o opravljenem izpitu za specialne goz-
darske traktorje GŠC Postojna 80/80.
p-35167

Rogelj Alojz, Rdeči kal 11, Dobrnič, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Novem
mestu, izdano leta 1967. p-35111

Ropas Peter, Dobriča vas 33 a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 904232.
p-35094

Rozina Metod, Ustje 72, Šmartno pri Li-
tiji, spričevalo IV. letnika Gimnazije Polja-
ne, izdano leta 1972. s-35075

Rutar Jana, Volče 41 a, Tolmin, delovno
knjižico, reg. št. 12701, izdana 24. 11. 1993.
p-35038

Sajovec Alenka, Baragova cesta 15, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25561. s-35302

Savev Bojan, Podlubnik 152, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat.GH. g-35059

Sašek Tanja, Pristavica pri Velikem Ga-
bru 4, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. s-35291

Sergej Stojan, Šentjanž nad Dravč. 5,
Šentjanž pri Dravogradu, vozniško dovolje-
nje, kat. 7797K-H. p-35008

Sitar Matjaž, Grobeljska cesta 4, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. A, št. 25402,
izdala UE Domžale. s-35009

Sitar Nataša, Mala Pirešica 2, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
737889. p-35097

Skale Emil, Kraigherjeva 30, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat.B, št. 1044. p-35079

Skočir Franc, Staro selo 1 b, Kobarid,
delovno knjižico, ser. št. 728755, reg.št.
2980, izdala SO Tolmin 17. 1. 1964.
p-35039

Skralovnik David, Tomšičeva 35, Slo-
venj Gradec, spričevalo o končanem 4.raz-
redu II. OŠ Slovenj Gradec, izdano leta
1995. g-35068

Skrt-Glazer Darija, Podbrežje 148 d, Vi-
dem pri Ptuju, spričevalo o zaključnem iz-
pitu št.161, izdala Srednja vzgojiteljska šo-
la Maribor leta 1978. g-35057

Slama Dušan, Malija 27, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 3203. p-35164

Slana Bogomil, Partizanska c. 27, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5101, izdala UE Gornja Radgona.
p-35007

Slavnič Momčilo, Trebinjska 9, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem izpitu za vodite-
lja čolna št. 02/13-2027/9-95, izdala Prista-
niška kapitanija v Kopru. s-35031

Slokar Janko, Solkan, Ul. Milojke Štru-
kelj 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH. p-35120

Sprager Romana, Knezova ulica 13,
Ljubljana, spričevalo I. letnika Trgovske
akademije v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-35129

Spreitzer Aleš, Lobodova 9, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28495,iz-
dala UE Domžale. s-35092

Spruk Aleš, Klavčičeva ulica 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17336,
izdala UE Kamnik. s-35194

Srebrnič Mateja, M. Valentinčiča 16,
Solkan, listino. p-35016

Stefanović Marko, Papirniški trg 11,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Centra stro-
kovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-35270

Stegovec Mojca, Cesta IX. korpusa 42,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št.S 784382, izdala UE Ajdovščina.
s-35015

Stepić Pavo, Lukavac BB, Lukavac, di-
plomo Gradbene tehnične šole v Ljubljani,
izdana leta 1985. s-35303

Strah Nataša, Krka 42, Krka, spričevalo
4. letnika in diplomo Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdana leta 1988. s-35268

Strašek Erih, Rogaška Slatina, vozniško
dovoljenje. p-35049

Strehar Franko, Vipolže 76 b, Dobrovo,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 34/1T,
izdano 1. 9. 1978. p-35036

Stropnik Boštjan, Lepa njiva 84, Mozir-
je, vozniško dovoljenje, kat.H, št. 8492.
p-35100

Šajnović Bojan, Ulica bratov Kraljič 4,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
0101015912, izdala Slovenica. s-35170

Šavle Nikola, Vanganel 32/c, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 24043. g-35116

Šinko Darko, Ob progi 6, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6948.
p-35084

Šinkovec Irma, Vrtača 28 a, Semič, spri-
čevalo I., II., III. letnika Srednje kemijske
šole DE STZŠ v Novem mestu. g-35099

Škafar Urška, Rašiška ulica 1, Ljublja-
na, indeks Fakultete za šport v Ljubljani.
s-35016

Škodjanec Jože, Zabukovica 127, Griže,
zavarovalno polico, št. 0341324. g-35214

Škof Agna, Jerebova 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 222077.
g-35218

Škoflek Danilo, Pot v Smrečje 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
114918, S 931834. s-35192

Škorjanc Željko, Prečna 7, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
s-35018

Škrlep Primož, Vaška pot 10 A, Preser-
je, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 25048.
s-35288

Šolaja Zoran, M.D.B. 1, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12121, iz-
dala UE Krško. p-35045
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Šolski center Biljana Grabnar, Šegova
112, Novo mesto, zaključno spričevalo za-
voznika motornih vozil št. 3439 na ime Ča-
tić Hase. g-35070

Šoštarič Goran, Posavec 9, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19405.
g-35114

Šoštarič Ivan, Povšetova ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180424, S 1927, izdala UE Ljubljana.
s-35174

Štaher Borna, Brežice, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. 13055, izdala UE Bre-
žice. p-35018

Štefe Uroš, Golnik 70, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 85565, reg. št.
39700, izdala UE Kranj. g-35211

Štih Valentin, Jurčičeva c. 1, Šmarje Sap,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19004,
izdala UE Grosuplje. s-35080

Štok Jelka, Kidričeva 25 B, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. p-35148

Štritof Alojzij, Vodovodna pot 31, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.1374, izdala UE Cerknica. s-35126

Šturm Metka, Šišenska cesta 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
145697, izdala UE Ljubljana. s-35002

Švab Vincenc, Zgornje Vetrno 8, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1669.
s-35266

Terglav Irena, Polzela 17 c, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 793230.
p-35162

Tomažič Sašo, Danijel 54, Trbonje, spri-
čevalo. p-35176

Toškan Valentin, Dekani 220, Dekani,
zavarovalno polico št. 0372507. g-35112

Turk Marinko, Mladinska ulica 15, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 8294, izdala UE Gornja Radgona.
p-35013

Turk Mojca, Rožno 12, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16182.
p-35030

Udovč Ana, Parecag 73/a, Sečovlje, spri-
čevalo I. letnika PTT Srednje šolski center.
g-35120

Urbanč Drago, Jelše 26, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5951.
p-35144

Urbančič Simon, Kajuhova 11, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11565.
p-35082

Vagner Venčeslav, Aljaževa 24, Sloven-
ska Bistrica, delovno knjižico. s-35187

Valentinčič Majda, Vipolže 6, Dobrovo,
kmetijski vložek št. 1776, izdala Občina No-
va Gorica. p-35053

Valenčič Valentin, Prisojna pot 7, Izola,
zavarovalno polico, št. 9317863. g-35251

Valčič Marko, Arnovo selo 33, Artiče,
delovno knjižico. g-35147

Vasič Sretan, Staničev trg 14, Koper, de-
lovno knjižico. g-35117

Veronig Marija, Trboje 131, Kranj, pot-
ni list št. AA 496331, izdala UE Kranj 15.
10. 1992. s-35136

Vesel Josip, Čabar, Prezid, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 177053, S 1010632,
izdala UE Ljubljana. s-35035

Vilfan Maja, Osenjakova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.119089, S 91433, izdala UE Ljubljana.
s-35171

Vipotnik Matej, Brajnikova 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
202781, S 1058829, izdala UE Ljubljana.
s-35044

Vivod Ferdinand, Sp. Nova vas 27, Slo-
venska Bistrica, listino. g-35134

Vodnik Simon, Zagorica pri Dolskem 11,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,kat.
BGH, št. S 391814, reg. št. 190481. s-35259

Vohar Andrej, Melinci 30, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 06971. p-35154

Vozlič Martin, Šmartno v Rožni dolini
13, Šmartno v Rožni dolini, vozniško dovo-
ljenje. p-35181

Voškovič Bogomir, Kvedrovo 14, Seno-
vo, vozniško dovoljenje. p-35086

Vračun Mihael, Cankarjeva 1/a, Krško,
vozniško dovoljenje, kat.BGH, št. 15979.
g-35124

Vuk Barbara, Bazoviška 5, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. B. p-35121

Vučič Žarko, Šmarje pri Sežani 26 B,
Sežana, zavarovalno polico, št. AO
0401019. g-35198

Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4956,
S 246359, izdala UE Ljubljana. s-35013

Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljublja-
na, jadralno dovoljenje št. 0657-0917. šport-
no motorno dovoljenje št. 0302-0917, do-
voljenje za motorni zmaj št.0051-0917,
plovno dovoljenje št. MZ s-5 PKW ŠT.1004,
izdala URS ZP. s-35014

Winkler Štekar Majda, Ul. Gradnikove
brigade 29, Nova Gorica, vozniško dovolje-
nje. p-35145

Zakrajšek Erik, Bartlova ulica 2, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
8901, izdala UE Litija. s-35127

Zavec Metka, Kremberk 37, Sveta Ana,
indeks Medicinske fakultete v Ljubljani.
s-35224

Zorman Ivan, Cankarjeva 10, Sežana,
maturitetno spričevalo, letnik 1961. g-35217

Zorman Tomaž, Dvorje 92, Cerklje, di-
plomo Srednje šole Iskra Kranj. g-35063

Zupan Jožica, Blejska c. 15, Zasip, Bled,
diplomo. g-35144

Zupanc Roman, Koritenska 19, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
16562. g-35053

Zupanec Radivoj, Kersnikova 32, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 15258.
p-35048

Žibert Andrej, Mali Rakitovec 2 A, Bla-
govica, spričevalo 3. letnika Srednje Agro-
živilske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-35306

Žužek Aleksandra, Brodarjev trg 2, Ljub-
ljana, spričevalo o končani osnovni šoli, iz-
dala OŠ Tone Tomšič v Ljubljani leta 1970
na ime Hočevar Aleksandra. s-35145

Žvokelj Barbara, Ul. Gorenjskega odre-
da 6, Kranj, spričevalo Srednje šole eko-
nomske in družboslovne usmeritve v Kra-
nju, izdano leta 1990. s-35273
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