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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-41596

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01342 z dne 20. 5. 1996, pri subjektu
vpisa MANUSKRPIT, grafične storitve,
d.d., Ljubljana, Kopitarjeva 2-4, pod vlož-
no številko 1/21249/00, vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča vpis začetka prostovolj-
ne likvidacije, spremembo firme, vpis likvi-
datorja in prenehanje pooblastil v. d. direk-
torja, s temile podatki:

Matična št. 5701317
Firma: MANUSKRIPT, grafične stori-

tve, d.d., – v likvidaciji
Skrajšana firma: MANUSKRIPT, d.d.,

– v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Markič Matjaž, razrešen, likvidator
Markič Matjaž, imenovan 16. 3. 1996, za-
stopa brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 15. 3. 1996 o za-
četku redne (prostovoljne) likvidacije, vpi-
sano v sodni register s sklepom Srg 1342/96
z dne 20. 5. 1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 2839/94 Rg-24625

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

Družba OPTIKA 2000, svetovanje na
področju optike, kontaktnih leč, izdelo-
vanje in prodaja očesnih pripomočkov,
trgovina na drobno in debelo, izvoz in
uvoz, d.o.o., Žibernik 59, Rogaška Slati-
na, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer: To-
plišek Irena, Žibernik 59, Rogaška Slatina,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 30. 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 4456/94 Rg-24665

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

Družba BIOSAD, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Liboje 68, Petrovče,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Podgornik Rogert, Kasaze 95, Petrovče, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 3154/94 Rg-24669

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

Družba SAEMA, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Šlandrova 4, Mozir-
je, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Za-
gožen Ema, Volog 11, Šmartno ob Dreti in
Rajgl Samo, Šlandrova 4, Mozirje, ki prev-
zameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 6. 6.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 3555/94 Rg-24876

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

Družba PIKA NA I, podjetje za pro-
izvodnjo, inženiring, prodajo na debelo
in drobno, d.o.o., Celje, Ronkova ulica
16, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Go-
rečan Josip, Celje, Ljubljanska 31 in Gore-
čan Cvetka, Celje, Ronkova 16, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 10. 10.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 9. 10. 1995

Srg 2788/94 Rg-24887

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

Družba CAF SYSTEMS, podjetje za
računalniški  inženiring,  d.o.o.,  Tovar-
niška 31, Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima štiri družbenike, in sicer:
Cafuta Janko, Tovarniška 31, Celje, Cafuta
Andrej, Ul. Frankolovskih žrtev 5, Celje,
Cafuta Mihael in Cafuta Barbara, oba Ul.
Frankolovskih žrtev 1/a, Celje, ki prevza-
mejo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep so sprejeli družbeniki 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 17. 10. 1995

Srg 2154/94 Rg-24899

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

Družba VEKRA, Grudnova ul. 1, Ce-
lje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Kranjec Boštjan, Grudnova ul. 1, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 5. 4. 1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 10. 1995

Srg 3630/94 Rg-31781

Družba MIPOT, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., Gomilsko, Šmatevž 7/a, Go-
milsko, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Sajovic Igor, stan. Šmatevž 7/a, Gomilsko,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejela skupščina družbe dne

28. 10. 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 23. 1. 1996

Srg 1534/94 Rg-31787

Okrožno sodišče v Celju je v registrski
zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
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Družba   VALENTINA,   trgovina   in
modna konfekcija, d.o.o., Nad Mlinščico
2, Radeče, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Jev-
ševar Julij in Jevševar Valentina, oba stanu-
joča Nad Mlinščico 2, Radeče, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 21. 4.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 1. 1996

Srg 94/03959 Rg-40105

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03959 z dne 10. 5. 1996, pod št.
vložka 1/01341/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa izbrisa iz
registra s temile podatki:

Matična številka: 5370574

Firma: TRGOSTROJ, podjetje za pro-
jektiranje in intelektualne storitve, d.o.o.,
Celje, Ulica heroja Bračiča 12.

Skrajšana firma: TRGOSTROJ, d.o.o.,
Celje, Ulica heroja Bračiča 12.

Sedež: Celje, Ulica heroja Bračiča 12.
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Sklep družbenika z dne 20. 10. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3959/94 z dne 9. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 3959/94) z dne 10. 5.
1996.

Obveznosti plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Šacer Saša,
Celje, Ul. heroja Bračiča 12.

Srg 3831/94 Rg-1043

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

Družba MIKARD, podjetje za promet
in trgovino, d.o.o., Mozirje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Božičnik Miroslava, Mozirje, Levstikova 6,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.

Sklep je sprejel družbenik dne 19. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 31. 5. 1996

KOPER

Srg 94/00736 Rg-10098

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Koper, je sklepom Srg
št. 94/00736 z dne 12. 12. 1995, pod št. vl.
1/00867/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:  JUMAMIR,  proizv.  in  mont.
senč., zaščit. šotorov z lahkim ogr., nad-
str. in žal. ter obdel. plastif. platen, Lokev
143/c

Skrajšana firma: JUMAMIR, d.o.o., Lo-
kev 143/c, Divača

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Divača, Lokev 143/c
Osnovni kapital: 67.500 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 736/94 z dne
12. 12. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Ma-
gagno Antonio, Sego in via Monte s.n. 8,
Padova, Italija, Sincovich Giordano, St. PE
Chiampore 52, Muggia, Italija in Sikirica
Dragan iz Divače, Lokev 143/c.

Srg 94/00717 Rg-31986

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Koper, je sklepom Srg
št. 94/00717 z dne 5. 1. 1995, pod št. vl.
1/03443/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MIV – Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Rakitovec

Skrajšana firma: MIV, d.o.o., Rakito-
vec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črni Kal, Rakitovec 72
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 717/94 z dne
5. 1. 1996. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Valter
Miklavčič iz Črnega Kala, Rakitovec 72.

Srg 1953/94 Rg-34828

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

Družba ZISET, trgovina na debelo in
drobno z neživilskimi proizvodi, Koper,
d.o.o., Božičeva 5, ki je vpisana pri tem
sodišču pod št. vl. 1-2153-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 6. 1994.

Družbenika Egidij Bembič iz Šmarij pri
Kopru, Gažon 38 in Marijo Bembič iz Ma-
rezig, Boršt 45, 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 na družbenike.

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.

Srg 2589/94 Rg-34832

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

Družba APARTMENT INŽENIRING,
posredovanje nepremičnin in projektira-
nje d.o.o., Piran, Grajska 1, ki je vpisana
pri tem sodišču pod št. vl. 1-1256-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 20. 12. 1994.

Ustanovitelja Marjan Petkovšek iz Pira-
na, Grudnova 20 in Marija Golob iz Pirana,
Grajska 1, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti 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 prenese na ustanovitelja v ena-
kem deležu in se nakaže na njun naslov.

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 95/00932 Rg-36231

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je sklepom Srg št. 95/00931 z dne
21. 3. 1996, pod št. vl. 1/04127/00, izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt iz-
brisa zaradi prenehanja družbe po skrajša-
nem postopku s temile podatki:

Matična št. 5763843
Firma: INFO-PRADE, Računalniški in-

ženiring Koper, d.o.o.
Skrajšana firma: INFO-PRADE Koper,

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

govornostjo
Sedež: Koper, Prade, Cesta XIV 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod opr. št. Srg 931/95 z
dne 21. 3. 1996. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Kavčič Peter iz Kopra, Prade, Cesta XIV št. 5.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 21. 3. 1996

Srg 312/95 Rg-37565

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

Družba KUBEX, zunanja in notranja
trgovina, d.o.o., Štanjel, Štanjel 43, ki je
vpisana pri tem sodišču pod št. vl.
1-3894/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 21. 3. 1995.

Edini družbenik Bojan Uhelj, Štanjel
150/b, Štanjel izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti 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
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Srg 2506/94 Rg-38847

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

Družba KLIK - Foto-studio, d.o.o., Se-
žana, Partizanska 33 b, ki je vpisana pri
tem sodišču pod št. vl. 1-1925-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev z dne 12. 12. 1994.

Družbenika Ervin Čebulec in Maja Če-
bulec (prej: Raspet), oba iz Sežane, Pod
Taborom 11, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa raz-
merja z delavci 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 v enakem
razmerju kot ob ustanovitvi 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 16. 5. 1996

Srg 2842/94 Rg-38848

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

Družba TOURIMPEX, projektiranje,
inženiring, trgovina, import-export, po-
sredništvo, turizem, d.o.o., Portorož, Lad-
jedelniška reber 17 a, ki je vpisana pri tem
sodišču pod št. vl. 1-1952-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu edinega
ustanovitelja z dne 19. 12. 1994.

Ustanovitelj Alojz Mehle iz Portoroža,
Ladjedelniška reber 17, 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 edinega 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 16. 5. 1996

Srg 2713/94 Rg-38850

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

Družba SINT, integralne storitve, mar-
keting, zastopstva, d.o.o., Koper, Župan-
čičeva 39, ki je vpisana pri tem sodišču pod
št. vl. 1-2918-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
13. 12. 1994.

Ustanovitelj Samoupravna interesna
skupnost za kulturo in izobraževanje pri-
padnikov italijanske narodnosti Občine Ko-
per, Ulica OF 10, Koper, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se prenese na edinega 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 16. 5. 1996

Srg 2722/94 Rg-38851

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

Družba NATURE & JOIN, d.o.o., Pro-
izvodnja, predelava in prodaja kmetijskih
pridelkov, kmečki turizem, Koper, Cesta
na Markovec 9, ki je vpisana pri tem so-
dišču pod št. vl. 1-1425-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev z dne 21. 12. 1994.

Ustanovitelja Jože in Ines Horvat, oba iz
Kopra, Cesta na Markovec 9, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se prenese na družbenika, vsakemu
do 1/2.

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 16. 5. 1996

Srg 2772/94 Rg-38852

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

Družba NOVIS, marketing, trgovina in
zastopstva, d.o.o., Izola, Ob progi 1, ki je
vpisana pri tem sodišču pod št. vl.
1-1358-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 23. 12.
1994.

Ustanovitelj je Marino Ferfolja iz Izole,
Ob progi 1 in izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti 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 edinega 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 16. 5. 1996

Srg 2520/94 Rg-38854

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

Družba  MEDICOP,  trgovina,  pro-
izvodnja  in  storitve,  d.o.o.,  Bošamarin,
Bošamarin 57, Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod št. vl. 1-1193-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 12 12. 1994.

Ustanovitelja Tanja in Janez Koprivec,
oba iz Kopra, Bošamarin 17, izjavljata, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se prenese na večinskega lastnika
družbe, na Tanjo Koprivec.

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 16. 5. 1996

Srg 2838/94 Rg-38855

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

Družba UDIS Uvozno izvozno podjetje
za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Jelša-
ne, Jelšane 21, ki je vpisana pri tem sodišču
pod št. vl. 1-2072-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelja Stanislav Udovič st., in
Stanislav Udovič ml., oba Jelšane 14, Jelša-
ne, izjavljata, da so poplačane vse obvezno-
sti 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 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 16. 5. 1996

Srg 2889/94 Rg-38856

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

Družba PRO.MEA, podjetje za propa-
gando in marketing, d.o.o., Koper, Mu-
zejski trg 7, ki je vpisana pri tem sodišču
pod št. vl. 1-718-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
26. 12. 1994.

Družbeniki Marko Filli, Koper, Sreber-
ničeva 5, Boris Filli, Portrož, XXX. divizije
2 in Sarita Črnac, Koper, II. prekomorske
brigade 23, izjavljajo, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzamejo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se deli med družbeniki po višini nji-
hovih vložkov v družbenem kapitalu.

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 16. 5. 1996

Srg 976/95 Rg-39570

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

Družba EDILCER, gradbeništvo in tr-
govina, d.o.o., Kozina, Obrtniška 12, ki je
vpisana pri tem sodišču pod št. vl. 1/3948/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 22. 11. 1995.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 2572 Št. 36 – 12. VII. 1996

Družbeniki so: Campagnono Claudio,
Via Moglianese 31, Scorze (VE), Italija,
Aiolo Ilario, Via M.te Marmolada n. 60,
Scorze (VE), Italia, Filipovič Marko, Obrt-
niška 12, Kozina 3, Carpenedo Fabio in
Carpenedo Costantino, oba Via del Gaggian
n. 10, Venezia, Italia.

Družbeniki izjavljajo, da je družba po-
ravnala vse svoje dospele in bodoče terjatve
vsem upnikom in da nasproti tretjim nima
nikakršnih obveznosti več. Družba nima za-
poslenih delavcev in iz tega naslova nikakr-
šnih obveznosti. Družbeniki solidarno prev-
zemajo obveznost za izpolnitev vseh even-
tualnih terjatev, ki bi jih imel kdorkoli nas-
proti družbi.

Družbeniki ugotavljajo, da se premože-
nje družbe, ki bi ostalo za razdelitev med
družbenike po izbrisu družbe, sestoji iz
osebnega računalnika PC 386 s programsko
opremo, katerega vrednost sporazumno oce-
njujejo na 80.000 SIT ter iz sredstev na žiro
računu, ki na dan 22. 11. 1995 znašajo
347.139 SIT. Če bi se naknadno izkazalo,
da ima družba tudi katera druga sredstva ali
terjatve, se te razdelijo med družbenike po
enakih delih.

Družbeniki se dogovorijo, da osebni ra-
čunalnik prevzame v last in posest družbe-
nik Marko Filipovič, družbeniki, ki so na-
vedeni pod točkami a) do d), pa po enakih
delih prevzamejo denarna sredstva na žiro
računu.

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 29. 5. 1996

Srg 3337/94 Rg-40274

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

Družba FLORES, d.o.o., trgovina, tu-
rizem, eksport-import, Dane pri Sežani
št. 101, Sežana, ki je vpisana pri tem so-
dišču pod št. vl. 1-3815-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbeni-
kov z dne 30. 12. 1994.

Družbenika Andreja Daolio, Tomaj št.
71, Dutovlje in Leopold Senčar Sirza, Dane
pri Sežani št. 101, Sežana, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se prenese na oba družbenika, vsa-
kemu do višine njegovega poslovnega dele-
ža.

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 18. 6. 1996

Srg 2946/94 Rg-40278

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

Družba   MA-LA,   Nabavno-montažni
servis, d.o.o., Koper, Kozlovičeva 23, Ko-
per, ki je vpisana pri tem sodišču pod št. vl.

1/3095/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev in edinih druž-
benikov z dne 27. 12. 1994.

Družbenika Vladimir Kocjančič iz Ko-
pra, Manžan, 3/a in Marij Černe iz Kopra,
Kozlovičeva 23, 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 na oba družbenika vsake-
mu do sorazmernega deleža glede na vložek
posameznika.

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 18. 6. 1996

Srg 2948 Rg-24620

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

Družba   KOROTAN,   trgovina,   go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Postojna, Stu-
denec 9, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3108/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
28. 12. 1994.

Ustanovitelj Franc Žnidaršič, Studenec
9, Postojna, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti 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 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 17. 10. 1996

KRANJ

Srg 606/95 Rg-36564

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, št. Srg 606/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 1. 1996 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/4069/00, vpiše izbris družbe KODEK,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Trg Prešer-
nove brigade 2, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 31. 1. 1996

Srg 2722/94 Rg-38409

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi, št. Srg 2722/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
23. 4. 1996 sklenilo:

v sodnem registru tega sodišča se pod št.
vl. 1/721/00, vpiše izbris družbe KMETIS,
podjetje za trgovino, posredovanje in za-
stopanje Tržič, d.o.o., s sedežem v Tržiču,

Zvirče 25, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 23. 4. 1996

Srg 147/96 Rg-38410

Družba TRGOPROMET, proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o., s sedežem Jezer-
ska cesta 138a, Kranj, vpisana na reg. vl.
št. 1/4966/00 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik: Marko Macura, Lovre Montija 8,
Knin, Hrvatska.

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 25. 4. 1996

KRŠKO

Srg 1639/94 Rg-18018

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba NARO, proizvodnja in trgovi-
na, Boštanj, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Černič, Dolenji Bo-
štanj 39d, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Jožeta Čer-
niča, Dolenji Boštanj 39d, Boštanj.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 10. 7. 1996

Srg 863/94 Rg-23878

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

1. GOMBI, kmetijska proizvodnja, tr-
govina na debelo in drobno, Brezovo,
d.o.o., Dolnje Brezovo 33, Blanca, se iz-
briše iz sodnega registra.

2. Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Mirko Sle-
menšek, Dolnje Brezovo 33, Blanca.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 3. 10. 1995
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Srg 2812/94 Rg-30473

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba BRUDER proizvodnja in trgo-
vina Krmelj d.o.o., Spodnje Mladetiče 6,
Krmelj, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 14. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Rado Umek, Sevnica,
Cesta na Dobravo 46, Anica Umek, Sevni-
ca, Cesta na Dobravo 46 in Franci Umek,
Krmelj, Spodnje Mladetiče 6 z ustanovitve-
nim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzema ob-
veznosti plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.100 SIT,
prenese v celoti na ustanovitelje Radota
Umka in Anico Umek, oba Sevnica, Cesta
na Dobravo 46 in Franca Umka, Krmelj,
Spodnje Mladetiče 6.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 10. 1. 1996

Srg 1396/94 Rg-34823

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče je po predlo-
gu sklenilo:

SIGMAL podjetje za trgovino in pro-
jektiranje Krško d.o.o., Gubčeva ul. 4,
Krško se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela ustanovite-
lja: Marušič Ivanka in Marušič Drago oba
Gora 32, Krško.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 13. 3. 1996

Srg 2691/94 Rg-38860

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba   BREKOP   trgovsko-gostin-
sko podjetje Brežice d.o.o., Cesta bratov
Milavcev 12, Brežice preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je NK SVOBODA BREŽI-
CE d.o.o., Cesta prvih borcev 15, Brežice z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT,
prenese v celoti na ustanovitelja NK SVO-
BODA BREŽICE d.o.o., Cesta prvih borcev
15, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 23. 5. 1996

Srg 57/95 Rg-39580

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba CERJAK podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve Brežice d.o.o., Bu-
košek 69, Brežice preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Cerjak Polona in Cer-
jak Jožica, obe Bukošek 69, Brežice z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznosti plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT,
prenese v celoti na ustanoviteljici  Cerjak
Polono in Cerjak Jožico obe Bukošek 69,
Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 31. 5. 1996

Srg 43/95 Rg-39581

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba TIP podjetje za notranjo in zu-
nanjo trgovino d.o.o., Rovišče 29b, Stude-
nec  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 3. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Jazbinšek, Rovišče
29b, Studenec z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznosti plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT,
prenese v celoti na ustanovitelja Antona Jaz-
binška, Rovišče 29b, Studenec.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 31. 5. 1996

Srg 49/95 Rg-39582

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba Podjetje za proizvodnjo in tr-
govino EUROSTEP, d.o.o., Krško, C. 4.
julija 52/a, Krško, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 3. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Željko Horvat, C. 4.
julija 52/a, Krško in Pukljak Irena, Rešeta-
rova 34, Zagreb, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznosti pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT,
prenese v celoti na ustanovitelja Horvat
Željka, C. 4. julija 52/a, Krško in Pukljak
Ireno, Rešetarova 34, Zagreb.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 31. 5. 1996

Srg 58/95 Rg-39583

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba ROKO podjetje za trgovino,
storitve, uvoz in izvoz d.o.o. Leskovec pri
Krškem, Grebenčeva cesta 7 preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Rošker Janja, Rošker Ja-
nez, Rošker Boštjan in Bulovič Jerneja, vsi
Grebenčeva cesta 7, Leskovec pri Krškem z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT,
prenese v celoti na ustanovitelje Rošker Ja-
njo, Rošker Janeza, Rošker Boštjana in Bu-
lovič Jernejo, vsi Grebenčeva cesta 7, Le-
skovec pri Krškem.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 31. 5. 1996

Srg 73/95 Rg-39590

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek kot registrsko sodišče, v zvezi s
predlogom objavlja sklep:

Družba MERCURY trgovina na debe-
lo in drobno d.o.o., Brežice, Černelčeva 3,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Marjan Kalin, Darja Ka-
lin in Ana Kalin, vsi Poljanškova 20, Breži-
ce z ustanovitvenim kapitalom 6.000 SIT,
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ki prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 6.000 SIT,
prenese v celoti na ustanovitelje Marjana
Kalina, Darjo Kalin in Ano Kalin, vsi Po-
ljanškova 20, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 5. 6. 1996

LJUBLJANA

Srg 94/04329 Rg-24774

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04329 z dne 31. 8. 1995, pod št. vložka
1/19017/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: VIDMAR L, inženiring, trženje
in storitve, d.o.o., Ljubljana, Župančiče-
va 12

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Župančičeva 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Vidmar Luka in Vidmar

Mojca, oba izstopila 25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
mata ustanovitelja Vidmar Luka in Vidmar
Mojca, oba Župančičeva 12, Ljubljana.

Srg 94/03685 Rg-25294

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03685 z dne 11. 7. 1995, pod št. vložka
1/13919/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma:   PLANEX   TRADE   Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Loko
34

Skrajšana   firma:   PLANEX   TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Cesta na Loko 34
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Planinc Janka izstopila

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Janka Planinc, Purgerjeva 6, Tržič.

Srg 8259/94 Rg-973

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

SELP, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, reg.
št. vl. 1/06046/00, preneha po skrajšanem

postopku po sklepu skupščine z dne 17. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zlata in Anton Perme,
oba Groharjeva 18, Duplica, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 17. 2. 1995

Srg 09970/94 Rg-974

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

Družba DUMI, export-import, podjet-
je za trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Ul. bratov Učakar 42, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dušan Rebernik, Ul. bra-
tov Učakar 42, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 09832/94 Rg-975

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

Družba   PSIDEJA, d.o.o.,   Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Branko Benedik,
Slomškova 17, Ljubljana in Irena Benedik,
Ciril-Metodov trg 11, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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 10. 3. 1995

Srg 06418/94 Rg-976

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

Družba ALFON, d.o.o., Ljubljana, reg.
št. vl. 1/20053/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 3. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Prevc Matjaž, Ljubljana,
Rožna dolina c. V/36, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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 28. 3. 1995

Srg 06590/94 Rg-977

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

Družba VALSA TRADE, Mednarodna
trgovina, zastopstvo in špedicija, d.o.o.,
Ljubljana,  Glavarjeva  10,  reg.  št.  vl.
1/18363/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 13. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Valetič Monika, Gla-
varjeva 10, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 06569/94 Rg-978

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

Družba M. STARC, d.o.o., Goriča vas
86, Ribnica, reg. št. vl. 1/16706/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Starc, Krvarska 3,
Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 06560/94 Rg-979

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Družba  UROSTAR,  d.o.o.,  Evropska
trgovina, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska c.
55, reg. št. vl. 1/08004/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Založnik Božidar, Pav-
šičeva 39/a, Ljubljana in Zevnik Aleš, Veli-
ke Lašče 108a, Velike Lašče, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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 30. 3. 1995

Srg 9528/94 Rg-980

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

AFT,  podjetje  za  zunanjo  trgovino,
d.o.o., Rimska 12, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so France Kervina, Davo-
rin Kervina, Marta Čeč Kervina, Dalibor
Kervina, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 5. 1995

Srg 9730/94 Rg-981

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

LE&MO, d.o.o., podjetje za trgovino
in  audio-video  storitve,  Nemška  vas  4,
Ribnica, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej Levstek, L.
Adamiča 4, Ribnica in Marko Modrej, Nem-
ška vas 4, Ribnica, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Andreja Levstka in Marka Modreja, na
vsakega do 1/2.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 5. 1995

Srg 5602/94 Rg-982

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

ANTARES, d.o.o., informacijski inže-
niring, Titova 310, Ljubljana, reg. št. vl.
1/16859/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aleš Golli, Ljubljana, Du-
najska 396, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 5. 1995

Srg 1167/95 Rg-983

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

IBT Instalacije in tehnologija, d.o.o.,
Trbovlje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 10. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je IBT Projektiranje in in-
ženiringi Trbovlje, p.o., z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 11. 1995

Srg 9681/94 Rg-984

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

PRS-SING, podjetje za razvoj in raču-
nalniške storitve, d.o.o., Ljubljana, Na
straški vrh 26, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 26. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kovačič Vili, Na straški
vrh 26, Ljubljana in Djokić Milijan, Seve
Kovačevića 21, Zemun – Beograd, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kovačič Vilija v višini 1.400 SIT in Djokić
Milijana v višini 600 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 11. 12. 1995

Srg 19805/94 Rg-985

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

GRADMETAL LITIJA, Gradbeno in-
dustrijsko podjetje, p.o., Litija, Ljubljan-
ska c. 9, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je SKB Banka, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 134,315.840 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
134,315.840 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja SKB Banko Ljubljana.

Srg 167/95 Rg-986

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

FINMOT, podjetje za finančne nalož-
be, d.o.o., Grosuplje, Taborska cesta 34,
reg. št. vl. 1/13129/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 1. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tekstilna tovarna Moto-
voz in platno, p.o., Grosuplje, Taborska 34,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Tekstilno tovarno Motovoz in platno, p.o.,
Grosuplje.

Srg 1550/95 Rg-987

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Nakupovalna prodajalna in poslovna
hiša BOBER, d.o.o., Ljubljana, Maistro-
va 10, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu UO ust. z dne 22. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je CHEMO, d.d., Ljubljana,
Maistrova 10, z ustanovitvenim kapitalom
1,320.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,320.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja CHEMO, d.d., Ljubljana, Maistrova 10.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 1. 1996

Srg 19381/94 Rg-988

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

MG3, podjetje za proizvodnjo labora-
torijske steklovine, d.o.o., Litija, Graška
cesta 23, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Romana Groznik, Liti-
ja, Graška c. 23 in Ivan Mikec, Ljubljana
Polje, Cesta V/7, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 19382/94 Rg-989

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

SMILE, izobraževanje in kreativnost,
d.o.o., Gorkičeva 16, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Patricija Nike Mohor-
ko, Gorkičeva 16, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Srg 19383/94 Rg-990

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

UROMEDICA, razvoj, svetovanje in
zastopanje na področju urologije za otro-
ke in odrasle in pediatrije, d.o.o., Ljub-

ljana, Pod bresti 2, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjetka Sedmak in
Boris Sedmak, stanujoča Pod Bresti 2, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 7. 2. 1996

Srg 19520/94 Rg-991

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

SELEX-MAKO, podjetje za notranjo
in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Hrenova 12, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Novak, Hrenova
12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Marka Novaka.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 12. 2. 1996

Srg 3651/95 Rg-992

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

TTI Tehnologija transfer internatio-
nal, d.o.o., Ljubljana, Črtomirova 25, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je ITT Informatik und inov-
tive Tehnologien Ges.m.b.H., z ustanovi-
tvenim kapitalom 795.630 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ostalo premoženje prenese v celo-
ti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 15. 2. 1996

Srg 19494/94 Rg-993

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

ŽANA, frizerski salon, p.o., Škofljica,
Albrehtova 6, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vesna Vavtar, Albreh-
tova 6, Škofljica, z ustanovitvenim kapita-
lom 100 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 100
SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Ve-
sno Vavtar.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 7. 3. 1996

Srg 19392/94 Rg-994

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

“TDŽIP”, trgovina in storitve, d.o.o.,
Iška c. 104, Ig pri Ljubljani, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Dušan Trifunovič, Lea
Trifunovič, oba Iška 104, Aleš Reich in Gre-
gor Trifunovič, oba Neubergerjeva 6, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 20. 3. 1996

Srg 919/96 Rg-995

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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CONFIN, finančni consulting, d.o.o.,
Ljubljana, Tivolska 50, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 2. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Intertrans, mednarodna
špedicija, d.d., Ljubljana, Tivolska 50, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 19474/94 Rg-996

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

MIHELI, podjetje za projektiranje, in-
ženiring in administrativne tehnične sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Plešičeva 37, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Borut Miholič, Štefan
Miholič, Branka Miholič in Robert Miholič,
vsi Plešičeva 37, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe, vsak do 25%.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 21. 3. 1996

Srg 19389/94 Rg-997

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

PAULUS, trgovina z neživilskimi pro-
izvodi, d.o.o., Ciril Metodov trg 13, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljice so Julijana Dežman, Ku-
mrovška 11, Ljubljana, Branka Sluga in Mi-
ljana Čibej, obe Ob Zelenici 13, Ljubljana-
Šentvid, z ustanovitvenim kapitalom 2.100
SIT.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemata družbenici
Branka Sluga in Miljana Čibej, obe Ob Ze-
lenici 13, Ljubljana.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ce v enakih deležih.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 30. 3. 1996

Srg 19582/94 Rg-998

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

Družba N.I.A. Advertising, d.o.o., Pod-
jetje za propagando in marketing, Ljub-
ljana, Dvoržakova 5, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Božidar Kovač, Cesta
na Rožnik 2, Ljubljana, Igor Lavš, Vojkova
ul. 5, Ljubljana in Ana Kovač, Cesta na
Rožnik št. 2, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 9.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
in družbenike Božidarja Kovača, Igorja Lav-
ša in Ano Kovač.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 15. 4. 1996

Srg 19411/94 Rg-999

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

Družba WELDEX, d.o.o., proizvodnja,
razvoj in uvajanje specialnih kemičnih iz-
delkov, Rožna dolina c. XXI/14, Ljublja-
na,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 24. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Janez Belič, Rožna doli-
na c. XXI/14, Ljubljana, Rajko Kejžar, Fa-
bianijeva ul. 23, Ljubljana in Srečko Palčič,
Viška cesta 69, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 21.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
21.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
vsakemu v enakem deležu.

Srg 00947/95 Rg-1000

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

Družba   VODNO   GOSPODARSKO
PODJETJE HIDROTEHNIK, Vodarstvo,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, preneha

po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 15. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vodno gospodarsko pod-
jetje HIDROTEHNIK, p.o., Ljubljana, Slo-
venčeva 95, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 23. 4. 1996

Srg 00464/95 Rg-1001

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

Družba SCT, Tovarna asfalta Črnuče,
d.o.o., Cesta na Brod 2, Ljubljana, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je SCT Slovenija ceste teh-
nika, p.o., Ljubljana, Titova 38, 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 00463/95 Rg-1002

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

Družba SCT Finalna dela, d.o.o., Mla-
dinska 89, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je SCT Slovenija ceste teh-
nika, p.o., Ljubljana, Titova 38, 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.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 25. 4. 1996
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Srg 19820/94 Rg-1003

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

Družba   SLOVENIJALES   VERBUM,
Prevajanje in izobraževanje, d.o.o., Du-
najska c. 22, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je SLOVENIJALES, med-
narodno podjetje in inženiring, proizvod-
njo, zastopanje in konsignacije, d.o.o., Ljub-
ljana, Dunajska c. 22, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 15. 5. 1996

Srg 02999/95 Rg-1004

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

Družba VIDEX, podjetje za mednarod-
no trgovino in lesno predelovalno tehno-
logijo, d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 5, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Biber Demeter Boris,
Ljubljana, Reboljeva 5 in Bonač Tomo,
3636 West 30th Avenue, Vancouver, British
Columbia, Canada, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Biber Demeter Borisa, Reboljeva 5, Ljub-
ljana.

Srg 16595/94 Rg-1005

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

Družba  STEKART,  podjetje  za  pro-
izvodnjo in trženje, d.o.o., Hrastnik, Pod-
kraj 62, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Steklarna Hrastnik,
p.o., Cesta 1. maja 14, Hrastnik in Adalbert
Zaletel, Grajska pot 11, Hrastnik, z ustano-
vitvenim kapitalom 150.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
150.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, in sicer na Steklarno Hrastnik 135.000
SIT, Adalbertu Zaletelu pa 15.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 22. 5. 1996

Srg 03393/95 Rg-1006

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

Družba ŠPORT TRADE, d.o.o., pod-
jetje za šport, turizem, gostinstvo in trgo-
vino, Kolodvorska 17, Ribnica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Zveza telesno kultur-
nih organizacij, Ribnica, Kolodvorska 17, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 27. 5. 1996

Srg 15070/94 Rg-1008

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

Družba PALESTRA d.o.o., podjetje za
šport, trgovino, svetovanje, zastopanje in
posredovanje, Ljubljana, Vrhovci, Cesta
VIII/17 preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nada Petrovič, Ljublja-
na, Vrhovci, C. VIII/17 z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 6. 1996

Srg 5779/94 Rg-1009

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

WILD, d.o.o. Litija preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Batič Zlatka in Batič
Janez, oba Cesta komandanta Staneta 3, Li-
tija z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 6. 1996

Srg 15027/94 Rg-1010

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

TRANSLATOR, prevajanje, storitve,
trgovina  d.o.o.,  Ljubljana,  Bratovševa
ploščad  preneha  po  skrajšanem  postopku
po sklepu skupščine z dne 25. 10. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Helena Humljan, Bra-
tovševa ploščad 8, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 131.292 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
131.292 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Heleno Humljan, Bratovševa ploščad
8, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 6. 1996

Srg 01754/96 Rg-1011

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

PSV, inženiring, trgovina, d.o.o., Ljub-
ljana preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 3. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelji so Krešo Petrošanec, Tre-
binjska 14, Ljubljana, Stevan Slaviček, Cle-
vlandska ul. 43, Ljubljana in Ivan Viličić,
Trebinjska 15, Ljubljana z ustanovitvenim
kapitalom 105.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 6. 1996

Srg 5242/94 Rg-1012

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

IMOVINA INŽEIRING, podjetja za
gradbeni inženiring in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Jana Husa 43, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleš Časar, Ljubljana,
Jana Husa 43 in Igor Tomažič, Ljubljana,
Gornji trg 44, z ustanovitvenim kapitalom
140.016 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
140.016 SIT prenese v celoti na ustanovite-
la vsakemu 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.

Temeljno sodišče v Ljubljani,

enota v Ljubljani, dni 5. 12. 1994

Srg 20104/94 Rg-1013

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

A & A, d.o.o., Ljubljana preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ahtik Uroš in Ahtik
Dejan oba Bijedičeva 3, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
na vsakega po 1.000 SIT.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 17152/94 Rg-1014

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

AGROIMPEX, d.o.o., podjetje za tr-
govino in storitve, Cankarjeva 4, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Androkom, d.o.o., Ta-
censka 66, Ljubljana in prof. Gojko Stanič,
d.o.o., Komenskega 7, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
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
Androkom d.o.o., Tacenska 66, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 6. 1996

Srg 17161/94 Rg-1015

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

Družba ANDROKOM Storitve, posve-
ti in prodaja, d.o.o., Tacenska 66, Ljub-
ljana-Šentvid preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Škrbinc Drago, Škrbinc
Alojzija, Škrbinc Petra in Škrbinc Andrej,
vsi iz Tacensko 66, Ljubljana-Šentvid z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemajo 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 vsakega usta-
novitelja v znesku 2.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 5. 1996

Srg 17361/94 Rg-1016

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

Družba K.B.K. – Podjetje za proizvod-
njo, mednarodno trgovino in storitve,
d.o.o., Skapinova ul. 10/a Ljubljana pre-

neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kuhar Karin iz Ljub-
ljane, Štefanova 3 in Kuhar Boštjan iz Ljub-
ljane, Skapinova ul. 10/a z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 4. 1996

Srg 17165/94 Rg-1017

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

SPITING, podjetje za trgovino, go-
stinstvo, projektiranje, svetovanje, inže-
niring, nadzor in izvajanje, d.o.o., Ko-
drova 16, Ljubljana preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Kmet, dipl. inž.,
Partizanska 42, Škofja Loka, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Antona Kmeta, dipl. inž., Partizanska 42,
Škofja Loka.

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 15084/94 Rg-1018

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

MIS, prevozniške storitve in foto – vi-
deo dejavnost, p.o., Strniševa 9, Ljublja-
na preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 3. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Pajenk Matjaž, Adamiče-
va 3, Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom
100 SIT, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 100
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Pajenk
Matjaža, Adamičeva 3, Ljubljana.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 6. 1996

Srg 13852/94 Rg-1019

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

Družba GRUPEX d.o.o., gradbena pod-
jetje, Na brežini 5, Ljubljana preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 24. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Gradbeno podjetje
Gombac, d.o.o., Ljubljana, Samardić Azra
in Zulić Kasim Ljubljana z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT porabi za stroške prenehanja druž-
be.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 3. 1996

Srg 19971/94 Rg-1020

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

DONI, trgovsko podjetje, d.o.o., Ga-
brovka preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Erna Šekli in Alojzija
Rappl, obe Gabrovska 17, Gabrovka z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
ma 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 ustanoviteljici
po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 3. 1996

Srg 7309/94 Rg-1021

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

RO and MA podjetje za trgovino, zu-
nanjetrgovinski promet in posredništvo,
d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zoran Tasič, Ljubljana,
Tbilisijska 28, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Zorana Tasiča, Ljubljana, Tbilisijska 28.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 4. 1995

Srg 09257/94 Rg-1022

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

YANIS, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Nevena Gazibara-Ro-
gelj, Potrčeva 2, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

Ljubljana, dne 17. 5. 1996

Srg 00718/95 Rg-1023

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

ARS VITAE, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 4.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Maja Poženel, Reteče
112, Škofja Loka, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

Oddelek za gospodarsko sodstvo

Ljubljana, dne 17. 5. 1996

Srg 20101/94 Rg-1024

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

PAMICO, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Biserka Hajdinjak,
Brilejeva 19, Ljubljana z ustanovitvenim ka-
pitalom 221.027 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 19087/95 Rg-1025

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

MONITOR, d.o.o., Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Jelen, Linhartova
90, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 965/95 Rg-1026

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

TRGOEXIM, inženiring, zastopstvo in
trgovina, d.o.o., Ljubljana preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja z dne 28. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanoviteljica je Marjana Šemrl, Luize
Pesjakove 8b, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 1996

Srg 2524/95 Rg-1027

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

STI, d.o.o., Kočevje, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vladimir Bizjak, Cesta v
Log 5, Kočevje z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 669/954 Rg-1028

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

STATICON, podjetje za svetovanje in
inženiring, d.o.o., Trzin, Mlakarjeva 44,
Mengeš, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 7. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Žerko-Suša Irena, Trzin,
Mlakarjeva 44, Mengeš, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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 9. 4. 1996

Srg 20249/94 Rg-1029

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

AVTO MAK, storitveno-trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Gorenja vas 20, Ivančna go-
rica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan in Marinka
Kralj, oba Gorenja vas 20, Ivančna gorica z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 1996

Srg 2307/95 Rg-1031

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

OMIDEJ, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 18. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matija Dominič, C. na
Brdo 46/b, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 10373/94 Rg-1032

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

ČEBELICA – RIBNICA, d.o.o., Rib-
nica, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Pajnič, Puhova 16,
Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 3. 1996

Srg 94/20078 Rg-1033

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

ŠČIT d.o.o. GROSUPLJE, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bine Gruden, Grosup-
lje, Miro Zupančič in Zvone Zupančič, oba
Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

dne 11. 5. 1996

Srg 15819/94 Rg-1034

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

V & D, podjetje za marketing – inženi-
ring in izdelavo strokovnih publikacij in
katalogov, d.o.o., preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 11.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marijan Ulaga, Sp.
Slivnica 56 in Barbara Dacar, Šarhova ul.
18, Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 4. 1996

Srg 6001/95 Rg-1035

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Družba VITA, VITAE..., Svetovalnica
za boljšo kvaliteto življenja, Ljubljana,
Tavčarjeva 9, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 18. 12.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Breda Bernot Guzelj,
Skaružna 14e, Vodice, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 6. 1996

Srg 10909/94 Rg-1036

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

CHARLOT,  trgovsko  in  gostinsko
podjetje, d.o.o., Igriška 6, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zvonko Vargek, Glinško-
va ploščad 27, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Zvonka Vargeka, Glinškova ploščad 27,
Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 3. 1995

Srg 482/95 Rg-1037

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

TANRIR,   proizvodnja   in   trženje,
d.o.o., Lavrica, Nebčeva 62, Škofljica, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tone in Jana Pirnat,
oba Lavrica, Nebčeva 62, Škofljica 108,
Ljubljana z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 1996

MAROBOR

Srg 1092/95 Rg-1007

Družba INFORMIA,  trgovsko,  storit-
veno in proizvodno podjetje, d.o.o., Šen-
tilj 102/c, reg. št. vl. 1/8190-00, katere usta-
novitelja sta Bevc Jernej, Šentilj v Sloven-
skih goricah 120/c, Šentilj v Slovenskih go-
ricah in Bravc Matjaž, Selnica ob Muri 15,
Ceršak, po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 21. 9. 1995, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Bevc Jer-
nej, Šentilj v Slovenskih goricah 120/c, Šen-
tilj v Slovenskih goricah in Bravc Matjaž,
Selnica ob Muri 15, Ceršak.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 30. 5. 1996

Srg 95/00319 Rg-10045

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00319 z dne 18. 12. 1995,
pod št. vložka 1/05116/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5616948
Firma:  M.R.  1991,  podjetje  za  pro-

izvodnjo, trgovino, gostinstvo in turizem,
uvoz in izvoz, posredništvo ter poslovne
storitve, d.o.o.

Skrajšana firma: M.R. 1991, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Špindlerje-

va 53
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Rutnik Marta, izstopila

z dne 18. 12. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05938 Rg-10053

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05938 z dne 15. 11. 1995,
pod št. vložka 1/05668/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5788358
Firma: GERMAL, podjetje za razisko-

valni inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: GERMAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Ruše, Kolodvorska 29/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Germič Ljubo in Šlaher

Alenka, izstopila dne 14. 11. 1995.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/00423 Rg-30857

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00423 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/06097/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5643422
Firma: ALREX, zastopanje, export-im-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Župančičeva 15
Osnovni kapital: 107.839 SIT
Ustanovitelja: Mastnak Tanja in Mravlek

Sebastijan, izstopila dne 3. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/01827 Rg-30859

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01827 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/06641/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5723540
Firma: ALEX-PROM, import-export,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALEX-PROM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Studenška 92
Osnovni kapital: 10.126 SIT
Ustanovitelj: Markovič Aleksander, iz-

stopil dne 3. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02978 Rg-30863

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02978 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/07736/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:  NOGAVIČARSTVO  PETRA,
proizvodno, storitveno in trgovsko pod-
jetje, d.o.o.

Skrajšana   firma:   NOGAVIČARSTVO
PETRA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnica, Kamniška graba 43
Osnovni kapital: 1,239.770,50 SIT
Ustanovitelja: Moškon Mira in Koneč-

nik Marjan, izstopila dne 3. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05472 Rg-31524

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05472 z dne 15. 1. 1996, pod
št. vložka 1/05535/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
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prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5707412
Firma: BEX, podjetje za proizvodnjo

in montažo industrijske elektro opreme,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Fram, Fram 197
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rodič Boris, izstopil dne

6. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/06817 Rg-33454

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06817 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/04003/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: SIMSAL, podjetje za zastopa-
nje in posredovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Ulica Po-

horskega bataljona 36
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šulenta Branko in Šulenta

Nevenka, izstopil dne 29. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04994 Rg-33443

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04994 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/05648/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Laporje, Laporje 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Osterman Mihael in Likl

Roman, izstopila dne 29. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05003 Rg-32741

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05003 z dne 2. 2. 1996, pod
št. vložka 1/09050/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma:   TEK,  podjetje  za  zavaroval-
niško posredovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Domadenikova

10
Osnovni kapital: 350.400 SIT
Ustanovitelj: Cizerl Peter, izstopil dne

29. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02346 Rg-32730

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02346 z dne 1. 2. 1996, pod
št. vložka 1/04427/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5536936
Firma: MARMURA, proizvodnja in tr-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Beograjska ulica 11
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Vidovič Leonida, izsto-

pila dne 6. 1. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/05486 Rg-35246

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05486 z dne 6. 3. 1996, pod
št. vložka 1/05086/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5578230
Firma: ZIDARIČ & SIN, zastopstvo,

posredovanje,  trgovina  in  svetovanje,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  ZIDARIČ  &  SIN,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Prešernova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zidarič Beno, izstopil dne

19. 2. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/06837 Rg-36330

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06837 z dne 19. 3. 1996, pod
št. vložka 1/06478/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: STAMP, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Hrvatska 11
Osnovni kapital: 118.000 SIT
Ustanovitelja: Skrbiš Sabina in Skrbiš

Marjan, izstopila dne 5. 9. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04874 Rg-36336

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04874 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02996/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: M-ARH BIRO, podjetje za pro-
jektiranje, urbanizem, inženiring in trgo-
vino, d.o.o.

Skrajšana firma: M-ARH BIRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Maribor, Vrbanska 18
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ekert Marjan in Kocmut

Peter, izstopila dne 5. 2. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/02352 Rg-36338

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02352 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/06352/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

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

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

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Tomšičeva

6
Osnovni kapital: 107.667 SIT
Ustanoviteljica: Veler Vikica, izstopila

dne 5. 9. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/01032 Rg-38090

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01032 z dne 10. 4. 1996, pod
št. vložka 1/05894/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5656281
Firma:   IVANIZ,   gradnja,   storitve,

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Plečnikova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Anželj Ivan in Anželj Iz-

tok, izstopila dne 28. 3. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/00862 Rg-39710

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00862 z dne 17. 5. 1996, pod
št. vložka 1/06168/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5675120
Firma: SILMATRG, trgovsko podjet-

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

govornostjo
Sedež: Orehova vas, Orehova vas 31/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Leber Silvester in Leber

Magdalena, izstopila dne 14. 5. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/01080 Rg-39713

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01080 z dne 17. 5. 1996, pod
št. vložka 1/06544/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:
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Matična št. 5675154
Firma: JURAVEL, storitveno in trgov-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Za tremi ribniki 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanek Jurij, izstopil dne

14. 5. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 94/04177 Rg-39757

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04177 z dne 17. 5. 1996, pod
št. vložka 1/05394/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Firma: ECM, trgovina, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Pekrska 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: EKONOMSKI CENTER

MARIBOR, p.o., izstopil dne 14. 5. 1996.
Družba izbrisana iz sodnega registra za-

radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Srg 95/00011 Rg-25043

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00011 z dne 19. 10. 1995,
pod št. vložka 1/05372/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5602726
Firma: FAR, izvajanje gradbenih del

doma in v tujini, d.o.o.
Skrajšana firma: FAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Mirkova 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ajster Janez, izstopil dne

17. 10. 1995.

Srg 94/02029 Rg-25055

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02029 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/07505/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: Z.T.H., storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: Z.T.H., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ulica svobode 29
Osnovni kapital: 111.600 SIT
Ustanovitelj: Heržič Zlatko, izstopil dne

17. 10. 1995.

Srg 94/05060 Rg-25619

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05060 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/08646/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: ŠPELCA, podjetje za trgovino
s tekstilnimi proizvodi, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Kramarjeva 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Filipič Aleš, izstopil dne

23. 10. 1995.

Srg 94/02746 Rg-25623

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02746 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01992/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: SEMI COMPUTING, podjetje
za  računalniški  inženiring  in  trgovino,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Vinarska 65
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Debeljak Mitja in Zei Ser-

gej, izstopila dne 23. 10. 1995.

Srg 94/00860 Rg-25687

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00860 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01483/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: ARAM, agencija za razvoj, cen-
ter za usposabljanje in ekonomske ter
agencijske storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Prešernova 17
Osnovni kapital: 180.422,90 SIT
Ustanovitelja: Rezman Vili in Pivec Ne-

ža, izstopila dne 17. 10. 1995.

Srg 94/06116 Rg-25703

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06116 z dne 18. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01531/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma:  FIPOS,  finančni  inženiring,
consulting, proizvodnja in trgovina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Staneta Severja

22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mlekuž Slavko, izstopil dne

17. 10. 1995.

Srg 94/03900 Rg-26288

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03900 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01608/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: MOPS, podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o.

Skrajšana firma: MOPS, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska Bistrica, Potrčeva 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Zorko Božidar, izstopil dne

23. 10. 1995.

Srg 94/06131 Rg-26557

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06131 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/01272/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku, s temile po-
datki:

Matična št. 5312515
Firma: SULEC, trgovina in servisira-

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Svetozarevska 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Kosič Marjan in Kosič

Ana, izstopila dne 4. 11. 1995.

Srg 94/05361 Rg-26558

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05361 z dne 9. 11. 1995, pod
št. vložka 1/07230/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku, s temile po-
datki:

Matična št. 5709679
Firma: LEMING, podjetje za inženi-

ring, prodajo, razvoj in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: LEMING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kamnica, Medič 179
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Šrumpf Lilijana, izsto-

pila dne 4. 11. 1995.

Srg 94/02312 Rg-26661

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02312 z dne 13. 11. 1995,
pod št. vložka 1/05110/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: EDAL, trgovsko, proizvodno in
storitveno podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Ulica Zofke Kukovič 31
Osnovni kapital: 10.666 SIT
Ustanovitelji: Lubej Ana, Radoševič An-

drej in Sovič Edvard, izstopili dne 14. 11.
1995.

Srg 94/00949 Rg-26664

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/00949 z dne 14. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03901/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Firma: IDEKA, podjetje za svetovanje,
inženiring in trgovino, d.o.o.

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

govornostjo
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Sedež: Maribor, Svetozarevska 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Milovanovič Stojan in Mi-

lovanovič Judita, izstopila dne 14. 11. 1995.

MURSKA SOBOTA

Srg 110/96 Rg-38295

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

Družba FURŠT trgovina na debelo in
drobno, zunanja trgovina in gostinstvo
Murski Črnci, d.o.o., Murski Črnci 42, vl.
št. 1/1074/00, preneha po skrajšanem po-
stopku z zakonom o gospodarskih družbah,
po sklepu z dne 18. 3. 1996.

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

Furšt Dragica, Murski Črnci 42, kot druž-
benica prevzema obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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 9. 5. 1996

NOVA GORICA

Rg-21373

Družba  MONDI,  trgovina  in  go-
stinstvo, Miren, d.o.o., s sedežem Miren
142, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/851/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 26. 5. 1994.

Ustanovitelja sta Faganeli Diego, Miren
142 in Mozetič Negovan, Šmihel 11d, Šem-
pas, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 26. 5. 1994

Rg-26409

Družba SNOVANJE, PROJEKTIRAN-
JE, IZDELAVA IN TRGOVINA STRO-
JEV, ORODIJ IN DELOV – IMPORT-
EXPORT, PRESS METAL (p. m.), Črni-
če, d.o.o., s sedežem Vrtovin 22/c, Črniče,

ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-868-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Peršolja Mirjam, Vr-
tovin 22/c, Črniče, 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-
ljici.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-26422

Družba    UNIVERZAL-COMMERCE
Export-import,   consulting,   trgovina,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, s sedežem Go-
riška 10/a, Šempeter pri Gorici, ki je vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-2095-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 21. 12. 1994.

Ustanovitelj je Ivan Pečenko, Goriška
10/a, Šempeter pri Gorici, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 21. 12. 1994

Rg-30239

Družba ZIDAK, zidarska in fasader-
ska dela, Šempas, d.o.o., s sedežem Šem-
pas 135, Šempas, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-3039-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 23. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Kraljević Dragica,
Šempas 135, Šempas, 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 23. 12. 1994

Srg 94/00497 Rg-32529

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00497 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/01772/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5510198
Firma:   DIVEXCO,   izvozno-uvozno

podjetje Nova Gorica, d.o.o.
Skrajšana firma: DIVEXCO, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Grčna 54
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljice z dne 22. 4. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzela Uršič
Vesna, Grčna 54, Nova Gorica.

Srg 95/00166 Rg-32522

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00166 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02447/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5609810
Firma: “PinO”, d.o.o., Podjetje za pro-

jektiranje in orodjarstvo, Cerkno
Skrajšana firma: “PinO”, d.o.o., Cerk-

no
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Cerkno, Mostaniška c. 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 20. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzel Jeram
Bojan, Mostaniška c. 18, Cerkno.

Rg-35503

Družba ŠPET, turizem, trgovina, pro-
met, proizvodnja, Vrtojba, d.o.o., s sede-
žem Opekarniška 39, Vrtojba, ki je vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-390-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 7. 3. 1996.

Ustanovitelj je Bizjak Karel, Opekar-
niška 39, Vrtojba, 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
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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 7. 3. 1996

Srg 94/01947 Rg-36923

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01947 z dne 1. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01203/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5414059
Firma: VALTER GRAFIKA, Grafično

podjetje, d.o.o., Šempeter
Skrajšana firma: VALTER GRAFIKA,

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

govornostjo
Sedež: Šempeter, Padlih borcev 33
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 15. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzel Šuligoj
Valter, Ulica Padlih borcev 33, Šempeter
pri Gorici.

Srg 94/01980 Rg-36938

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01980 z dne 7. 3. 1996, pod
št. vložka 1/00931/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5372747
Firma: POP, podjetje za proizvodnjo

organizacijo in poslovne storitve, d.o.o.,
Tolmin

Skrajšana  firma:  POP  INŽENIRING,
d.o.o., Tolmin

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Tolmin, Trg M. Tita 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 15. 7. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe so prevzeli Pagon
Stanislav, Pagon Vera in Pagon Ervin, vsi
Trg M. Tita 15, Tolmin.

Srg 95/00221 Rg-36940

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00221 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01725/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5501504
Firma: MAFRA, d.o.o., proizvodno tr-

govsko podjetje, Budanje 5/č, Vipava
Skrajšana firma: MAFRA, d.o.o., Bu-

danje 5/č
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Vipava, Budanje 5/č
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 25. 1. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzel Mavrič
Franc, Budanje 5/č, Vipava.

Srg 95/00184 Rg-36943

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00184 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01923/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5547008
Firma: TULPA, trgovina na debelo in

drobno, p.o., Tolmin
Skrajšana firma: TULPA, p.o., Tolmin
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tolmin, Trg M. Tita 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 3. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe sta prevzela Kav-
čič Vesna in Kavčič Dimitrij, oba Rutarjeva
1, Tolmin.

Srg 94/01624 Rg-36972

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01624 z dne 22. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01113/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5399092
Firma: ESTETIKA, podjetje za trgovi-

no in prevozniške storitve, d.o.o., Nova
Gorica

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, XXX. divizije 21
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 27. 7. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe sta prevzela Ma-
vrič Branko in Mavrič Milena, oba Brdice
pri Neblem 4, Dobrovo.

Srg 96/00044 Rg-37774

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00044 z dne 23. 4. 1996, pod
št. vložka 1/01879/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5531179
Firma:   BREDAGENT,   Zastopstva,

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

Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, XXX. Divizije 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanoviteljic z dne 25. 1. 1996 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe sta prevzeli Šuli-

goj Gabrijele, Via del Monte Santo 38, Go-
rizia, Italija in Čermelj Andrejka, XXX. Di-
vizije, Nova Gorica.

Srg 94/02402 Rg-37776

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02402 z dne 16. 4. 1996, pod
št. vložka 1/02404/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5611130
Firma:   TAJAN,   proizvodnja-trgovi-

na-storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: TAJAN, d.o.o., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Vipavska 118
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljic z dne 23. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe sta prevzeli Tanja
Fon, Vipavska cesta 118, Rožna dolina, No-
va Gorica in Janja Komel, Vipavska cesta
120, Rožna dolina, Nova Gorica.

Srg 94/02181 Rg-37777

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02181 z dne 16. 4. 1996, pod
št. vložka 1/01384/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5576946
Firma: KONTAKT, Gradbeni inženi-

ring, posredovanje in marketing, Dobro-
vo, d.o.o.

Skrajšana firma: KONTAKT, Dobrovo,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrovo, Vipolže 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzel Parič
Anton, Vipolže 11, Dobrovo.

Srg 94/01417 Rg-37781

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01417 z dne 3. 4. 1996, pod
št. vložka 1/00655/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5323002
Firma: MIT, Trgovsko podjetje na de-

belo in drobno, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MIT, d.o.o., Nova Go-

rica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Pinka Tomažiča

20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 21. 6. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
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bitnih obveznosti družbe sta prevzela Gren-
kuš Miro in Grenkuš Danila, oba P. Toma-
žiča 20, Nova Gorica.

Srg 94/02030 Rg-39451

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02030 z dne 10. 5. 1996, pod
št. vložka 1/00966/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5384010
Firma: KRČ, družba za storitve in tr-

govino, Ajdovščina, d.o.o.
Skrajšana  firma:  KRČ,  Ajdovščina,

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

govornostjo
Sedež: Ajdovščina, Kožmani 1
Osnovni kapital: 3.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 12. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe je prevzel Marko
Bratina, Kožmani 1, Ajdovščina.

Srg 94/02092 Rg-39458

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/02092 z dne 7. 5. 1996, pod
št. vložka 1/00979/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5380570
Firma: MELISSA, trgovina, svetova-

nje, turizem, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MELISSA, d.o.o., No-

va Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Grčna 2a
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Sklep ustanoviteljev z dne 12. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznosti plačila more-
bitnih obveznosti družbe sta prevzela Kogej
Katja, Rutarjeva 4, Nova Gorica in Daniel
Rojšek, Kržičeva 4, Ljubljana.

Srg 95/00635 Rg-39459

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00635 z dne 6. 5. 1996, pod
št. vložka 1/00801/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5344387
Firma:  MAMI,  podjetje  za  knjigo-

vodstvo in obdelavo podatkov, d.o.o., Aj-
dovščina

Skrajšana firma: MAMI, d.o.o., Can-
karjev trg 1, Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ajdovščina, Cankarjev trg 1
Osnovni kapital: 1,515.550 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 14. 12. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznosti plačila more-

bitnih obveznosti družbe je prevzel Žorž
Milan, Cankarjev trg 1, Ajdovščina.

Rg-39572

Družba ETAGES, d.o.o., podjetje za in-
ženiring etažne lastnine, Nova Gorica, s
sedežem Solkan, Cesta IX. Korpusa 46, ki
je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1783-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 19. 3. 1996.

Ustanoviteljica je Mozetič Lucija, Grad-
nikove brigade 4, Nova Gorica, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 3. 1996

Rg-39587

Družba INDOK RA, informacijski do-
kumentacijski center, d.o.o., Nova Gori-
ca, s sedežem Kidričeva 7, Nova Gorica,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1127-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 23. 5. 1996.

Ustanoviteljica je Fikfak Anica, Nova
Gorica, Cankarjeva ul. 13, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovite-
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 23. 5. 1994

Rg-39588

Družba KLAB, d.o.o., inženiring Bilje,
s sedežem Bilje 128, Renče, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-3087-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
lja družbe z dne 26. 12. 1994.

Ustanovitelj je Benjamin Klančič, Bilje
128, Renče, 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 26. 12. 1994

Rg-39589

Družba HUBAX, Nova Gorica, podjet-
je za proizvodnjo, predelavo in trgovino
prehrambenih izdelkov, transport in špe-
dicijo, d.o.o., s sedežem Nova Gorica, Vi-
pavska cesta br. št., ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s št.
reg. vl. 1-285-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 19. 12. 1994.

Ustanovitelji so Bajuk Jože, Radovica
91, Metlika, Bartolj Jože, Cankarjeva 44,
Nova Gorica, Humek Franc, Irča vas 18,
Novo mesto in Humek Peter, Irča vas 18,
Novo mesto, 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-
ljem.

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 19. 12. 1994

Rg-39796

Družba ELEN, d.o.o., proizvodnja, tr-
govina, storitve, Šempeter pri Gorici, s
sedežem Bratuževa 10, Šempeter pri Go-
rici, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-3207-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
28. 5. 1996.

Ustanoviteljica je Helena Nemec, Bratu-
ževa 10, Šempeter pri Gorici, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti 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 28. 5. 1996
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Rg-39938

Družba “M.I.B.A.” Gleščič & CO., tu-
rizem in transport, d.n.o., Nova Gorica, s
sedežem Osek 93, Šempas, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-594-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 10. 5. 1996.

Ustanovitelja sta Gleščič Miro in Gleščič
Boža, oba Osek 93, Šempas, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 10. 5. 1996

Rg-40281

Družba MATIAS, podjetje za gospo-
darsko-ekonomsko svetovanje, trgovino,
uvoz in izvoz, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
s sedežem Šempeter pri Gorici, Franca
Baliča 15, ki je vpisana pri Okrožnem so-
dišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-1967-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
10. 6. 1996.

Ustanovitelja sta Matjašič Miro in Mati-
jaševič Ana, oba Franca Baliča 15, Šempe-
ter pri Gorici, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 10. 6. 1994

Rg-40282

Družba P.P.P., inženiring, svetovanje,
raziskovanje, projektiranje, proizvodnja,
storitve, Nova Gorica, d.o.o., s sedežem
Tolminskih puntarjev 26, Nova Gorica,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-1571-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 6. 6. 1996.

Ustanovitelji so Protić Stanislav, Protić
Andrej in Protić Miloš, vsi Tolminskih pun-
tarjev 26, Nova Gorica, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 6. 6. 1996

NOVO MESTO

Srg 875/94 Rg-13982

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

Družba KALUBRA – trgovina in za-
stopanje, Mirna, d.o.o., Roje 19, Mirna,
vpisana na reg. vl. št. 1-2098/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Brate Jože, Roje 19, Mir-
na, 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
prenese v celoti na ustanovitelja Brate Jože-
ta, Roje 19, Mirna.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 18. 4. 1995

Srg 996/94 Rg-14215

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

Družba FINING, storitveno podjetje,
d.o.o., Šentrupert, Rakovnik 7, Šentru-
pert, vpisana na reg. vl. št. 1/03066/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Dolenšek Darinka, So-
kolska 8, Mirna, z ustanovitvenim kapita-
lom 131.985 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 131.985 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Dolenšek
Darinko, Sokolska 8, Mirna.

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

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Srg 1563/94 Rg-14231

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

Družba  SARA,  proizvodnja  nogavic
Metlika, d.o.o., Cankarjeva 49, Metlika,
vpisana na reg. vl. št. 1-3284/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Malešič Boris, Cegelnica
73, Novo mesto, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Malešič
Borisa, Cegelnica 73, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1995

Srg 1171/94 Rg-14250

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

Družba NIME, prevozništvo, trgovina
in zastopanje, d.o.o., Novo mesto, Krista-
nova ul. 30, Novo mesto, vpisana na reg.
vl. št. 1-377/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 13. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nikolaj Kupec, Kristano-
va ul. 30, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Nikolaja
Kupca, Kristanova ul. 30, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Srg 1585/94 Rg-14260

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

Družba MARATON – proizvodnja in
prodaja koles, Semič, d.o.o., Kot pri Se-
miču, n. h., vpisana na reg. vl. št. 1-788/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 5. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Pašič, Kot pri Se-
miču 76c, Semič, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Janeza Pa-
šiča, Kot pri Semiču 76c, Semič.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 5. 1995

Srg 2486/94 Rg-15222

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

Družba   Trgovina,   marketing,   ex-
port-import  GALANT,  Novo  mesto,
d.o.o., Slavka Gruma 56, Novo mesto, vpi-
sana na reg. vl. št. 1-446/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 14. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Michel Bordelius, Slavka
Gruma 56, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Michela
Bordeliusa, Slavka Gruma 56, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1995

Srg 1824/94 Rg-15243

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

Družba W. W. PROTRADE, proizvod-
nja, trgovina in svetovanje, d.o.o., Zdra-
viliški trg 24, Dolenjske Toplice, vpisana
na reg. vl. št. 1-688/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
3. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tomlje Matjaž, Bratov
Učakar 20, Ljubljana, Tomlje Jože, Zdravi-
liški trg 24, Dolenjske Toplice, Lesjak Tat-
jana, Praprotnikova 7, Ljubljana in Faleski-
ni Dušan, Ul. talcev 14, Gor. Straža, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Tomlje Mat-
jaža, Bratov Učakar 20, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 23. 5. 1995

Srg 159/95 Rg-17503

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

Družba LESCOMMERCE, podjetje za
promet z lesom, Gradac, d.o.o., Gradac
138, vpisana na reg. vl. št. 1/01868/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zmajič Rudolf, Metlika,
CBE 100, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese na ustanovitelja Zmajič Rudolfa, v
višini vloženega ustanovitvenega deleža.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 123/95 Rg-17507

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

Družba  GLOBAL-TRADE,  trgovina,
gostinstvo, proizvodnja in servisne stori-
tve, d.o.o., Novo mesto, Ob potoku 15,
Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-2288/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Jana Gogić, Ob poto-
ku 15, Novo mesto in Milena Lamovšek,
Gladež 2, Podlipovica, Izlake, z ustanovi-
tvenim kapitalom 16.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 16.000 SIT
razdeli med družbenici v sorazmerju z usta-
novnimi deleži obeh družbenic, in sicer Ja-
no Gogić, Ob potoku 15, Novo mesto, v
znesku 8.000 SIT in Mileno Lamovšek, Gla-
dež 2, Podlipovica, Izlake, v znesku 8.000
SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 115/95 Rg-17515

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

Družba NOVOMEŠČANKA, trgovina,
gostinstvo, storitve, Novo mesto, d.o.o.,
Zagrebška 29, Novo mesto, vpisana na reg.
vl. št. 1-3125/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 30. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marinka Dolenc, Kan-
dijska 61, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 107.640 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 107.640 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Marinko
Dolenc, Kandijska 61, Novo mesto.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 114/95 Rg-17522

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

Družba  CENTRO  DI CITA  –  go-
stinstvo, trgovina in storitve, Brusnice,
d.o.o., Sela pri Ratežu 8, Brusnice, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-3485/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudolf Gorišek, Cesta ok-
tobrskih žrtev 1, Šentjernej, z ustanovitve-
nim kapitalom 100.800 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.800 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Rudolfa
Goriška, Cesta oktobrskih žrtev 1, Šentjer-
nej.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 2847/94 Rg-17530

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

Družba CARNEX, podjetje za prede-
lavo  in  promet  z  mesom,  Podzemelj,
d.o.o., Podzemelj št. 7, Gradac, vpisana na
reg. vl. št. 1-2614/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanoviteljica je Križan Ana, Podze-
melj št. 7, Gradac, 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 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Križan
Ano, Podzemelj št. 7, Gradac.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 30. 6. 1995

Srg 2302/94 Rg-17531

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

Družba ARI, d.o.o., Trebnje, trgovina
in storitve, Vina Gorica št. 15, Trebnje,
vpisana na reg. vl. št. 1-2074/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Armič Iztok, Vina Gorica
št. 15, Trebnje, 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
prenese v celoti na ustanovitelja Armič Iz-
toka, Vina Gorica št. 15, 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 30. 6. 1995

Srg 94/01919 Rg-24918

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01919 z dne 16. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02978/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: ELSI, elektrostoritve in trgovi-
na, d.o.o., Smolenja vas

Skrajšana firma: ELSI, d.o.o., Smole-
nja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Smolenja vas 49
Osnovni kapital: 115.000 SIT
Ustanovitelj: Lumpert Franc, izstopil

16. 6. 1994.

Sklep skupščine z dne 16. 6. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Lumpert Franc, Smolenja vas 49, Novo
mesto.

Srg 94/01721 Rg-24943

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01721 z dne 16. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02552/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:   TRANSPORT-PEVEC,   d.o.o.,
domači in mednarodni transport ter tr-
govina, Zagorica 10, Veliki Gaber

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Veliki Gaber, Zagorica 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pevec Frančišek, izstopil

25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Pevec Frančišek, Zagorica 10, Veliki
Gaber.

Srg 95/00058 Rg-26708

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00058 z dne 27. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01700/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična številka: 5770327
Firma: LORD, trgovina in finance Čr-

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

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Čopova ulica 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Ferdinand, izsto-

pil 1. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 1. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Korošec Ferdinand, Čopova ulica 3, Čr-
nomelj.

Srg 94/02281 Rg-26733

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02281 z dne 28. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03216/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična številka: 5801958
Firma: LOKO, podjetje za trgovino, tu-

rizem in gostinstvo, d.o.o., Brusnice
Skrajšana firma: LOKO, d.o.o., Brusni-

ce
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Brusnice, Dol. Suhadol 29
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Boštjan, izstopil

25. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 11. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Božič Boštjan, Dol. Suhadol 29, Bru-
snice.

Srg 94/01699 Rg-33458

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01699 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/02494/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: BAZAR, proizvodno in trgov-
sko podjetje Črnomelj, d.o.o.

Skrajšana  firma:  BAZAR,  Črnomelj,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnomelj, CBO 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Janjoš Srečko in Malešič

Lidija, izstopila dne 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela: Janjoš Srečko, CBO 14, Črnomelj in
Malešič Lidija, Cankarjeva 12, Črnomelj.

Srg 94/00466 Rg-36844

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00466 z dne 11. 4. 1996,
pod št. vložka 1/02549/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Firma: FILLES, Obdelava in predela-
va lesa, d.o.o., Straža

Skrajšana firma: FILLES, d.o.o., Stra-
ža

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Straža, Drča 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Brezovar Alojz, izstopil

dne 20. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Brezovar Alojz, Dule 18, Straža.

Srg 447/95 Rg-37546

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

Družba  KRKA  KOZMETIKA,  pro-
izvodnja kozmetike, d.o.o., Novo mesto,
Cesta herojev 45, Novo mesto, vpisana na
reg. vl. št. 1-2249/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 11. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družbenik je
KRKA, tovarna zdravil, p.o., Novo mesto,
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, z ustanovi-
tvenim kapitalom 112,901.178 SIT, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 112,901.178
SIT v celoti prenese na ustanovitelja KRKO,
tovarna zdravil, p.o., Novo mesto, Šmarješ-
ka cesta 6, Novo mesto.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
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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 26. 4. 1996

Srg 107/95 Rg-38298

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

Družba  ADUT,  finančni  inženiring
Šentrupert, d.o.o., Šentrupert 124, Šen-
trupert, vpisana na reg. vl. št. 1-1981/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Razvojni zavod Domža-
le, p.o., Ljubljanska 76, Domžale, Stano-
vanjska zadruga Šentrupert, p.o., Šentrupert
124, Šentrupert, Posavska stanovanjska za-
druga Krško, p.o., Dalmatinova 2, Krško in
KVM, turistično, gostinsko, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ribnica, Šeš-
kova 12, Ribnica, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,000.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,000.000
SIT v celoti prenese na ustanovitelje Raz-
vojni zavod Domžale, p.o., Ljubljanska 76,
Domžale, Stanovanjska zadruga Šentrupert,
p.o., Šentrupert 124, Šentrupert, Posavska
stanovanjska zadruga Krško, p.o., Dalmati-
nova 2, Krško in KVM, turistično, gostin-
sko, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Ribnica, Šeškova 12, Ribnica, v sorazmerju
z vloženimi deleži, in sicer vsakemu
250.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1996

Srg 108/95 Rg-38299

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

Družba Dolenjska hranilnica in poso-
jilnica, p.o., Šentrupert, n.h.,  vpisana na
reg. vl. št. 4-1110/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družbenik je Stano-
vanjska zadruga Šentrupert, p.o., Šentrupert
z ustanovitvenim kapitalom 5.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 5.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Stanovanj-
ska zadruga Šentrupert, p.o., Šentrupert.

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

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1996

Srg 104/95 Rg-38300

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

Družba PER-A, transport in trgovina
Otočec, d.o.o., Vrh pri Pahi 6, Otočec,
vpisana na reg. vl. št. 1-3005/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in edini družbenik je Alojz
Per, Vrh pri Pahi 6, Otočec, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,651.678 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,651.678
SIT v celoti prenese na ustanovitelja Alojza
Pera, Vrh pri Pahi 6, Otočec.

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.

Srg 2315/94 Rg-38301

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

Družba BTC Terminali gradbeni inže-
niring za izgradnjo in upravljanje poslov-
nih površin, d.o.o., Novo mesto, Češča vas
40, Novo mesto, vpisana na reg. vl. št.
1-2312/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Blagovno trgovinski cen-
ter d.d., Ljubljana, Šmartinska 152, Ljublja-
na z ustanovitvenim kapitalom 50,777.970
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 50,777.970
SIT v celoti prenese na ustanovitelja Bla-
govno trgovinski center, d.d., Ljubljana,
Šmartinska 152, Ljubljana.

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

Srg 110/96 Rg-38302

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

Družba KJ TRGOEKSPRES trgovina,
proizvodnja, storitve, Rosalnice, d.o.o.,
Rosalnice 14, Metlika, vpisana na reg. vl.
št. 1-3132/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 1. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Konda, Rosalnice
14, Metlika z ustanovitvenim kapitalom

100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
v celoti prenese na ustanovitelja Janeza
Kondo, Rosalnice 14, 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 6. 5. 1996

Srg 95/00101 Rg-38303

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00101 z dne 6. 5. 1996,
pod št. vložka 1/02920/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi preoblikovanja v samostojnega pod-
jetnika s firmo: Orkis knjigovodsko računo-
vodske storitve in svetovanja, Mirjana La-
lič, s.p., s temile podatki:

Matična št. 5747180
Firma: ORIKS, podjetje za informati-

ko in knjigovodstvo, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: ORIKS, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Danila Bučarja 22
Osnovni kapital: 1,636.208 SIT
Ustanovitelj: Lalič Mirjana, izstopila dne

15. 3. 1995.
Sklep ustanoviteljice o preoblikovanju

družbe z omejeno odgovornostjo v samo-
stojnega podjetnika posameznika z dne
15. 3. 1995.

Izbris družbe zaradi preoblikovanja v sa-
mostojnega podjetnika posameznika s fir-
mo: ORIKS knjigovodsko računovodske
storitve in svetovanja, Mirjana Lalič, s.p.,
Danila Bučarja 22, Novo mesto, na podlagi
odločbe Ministrstva za finance, republiška
uprava za javne prihodke, Izpostava Novo
mesto, Opr. št. 038/1464-95 z dne 3. 2. 1995,
ki prevzema obveznosti plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe in na katero
preide vse premoženje izbrisane družbe.

Srg 96/00069 Rg-38826

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00069 z dne 20. 5. 1996,
pod št. vložka 1/01449/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5438730
Firma: ARCHEI, izvoz, uvoz, arhitek-

tura in svetovanje, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: ARCHEI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Šegova ulica 60
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Šarman Rajko, izstopil dne

20. 2. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 2. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rajko Šarman, Šegova 60, Novo mesto.

Srg 2861/94 Rg-38857

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

Družba Podjetje za trgovino, gostins-
tvo in turizem Maglo, Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto, Milana Majcna 9, vpisana na
reg. vl. št. 1-820/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Marko Globočnik, Do-
lenjska cesta 49/b, Ljubljana, Božo Kristan,
Glinškova ploščad 29, Ljubljana, Jožica
Blaž Jamnik, Matej Blaž in Brina Elizabeta
Blaž, vsi Trtnikova 35, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelje Marka Glo-
bočnika, Dolenjska cesta 49/b, Ljubljana, v
znesku 400 SIT, Boža Kristana, Glinškova
ploščad 29, Ljubljana, v znesku 200 SIT,
Jožico Blaža Jamnik, v znesku 466,66 SIT,
Mateja Blaža, v znesku 466,66 SIT in Brino
Elizabeto Blaž vsi Trtnikova 35, Ljubljana
v znesku 466,66 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. 1996

Srg 150/96 Rg-38858

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

Družba KLEPAR, podjetje za storitve,
prevoz in trgovino, Novo mesto, d.o.o.,
Novo mesto, Ratež 17, vpisana na reg. vl.
št. 1-537/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 8. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Milan Kuralt, Ratež 17,
Novo mesto in Danijela Kuralt, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Milana Ku-
ralta in Danijelo Kuralt, oba Ratež 17, Novo
mesto, v sorazmerju z vloženimi deleži, in
sicer vsakemu 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 22. 5. 1996

PTUJ

Srg 94/02098 Rg-25580

Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom
Srg št. 94/02098 z dne 12. 10. 1995, pod št.
vložka 1/06416/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podat-
ki:

Firma: SUMARUM, podjetje za eko-
nomsko finančne storitve in trgovino,
d.o.o.

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

govornostjo.
Sedež: Ptuj, Maistrova 26.
Osnovni kapital: 8.000 SIT.
Ustanoviteljica: Čerček Silva, izstopila

9. 10. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Silva Čerček, Maistrova 26, Ptuj.

Srg 4454/94 Rg-26587

Družba GRANES, projektiranje, inže-
niring, svetovanje, trgovina, transport,
gostinstvo, računalništvo in storitve,
d.o.o., Draženci 38a, Ptuj, katere družbe-
nika sta: Anton Krajnc, Letonjeva 8, Mari-
bor in Franc Krajnc, Draženci 38a, Ptuj, po
sklepu družbenikov z dne 3. 11. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Anton Kra-
jnc, Letonjeva 8, Maribor in Franc Krajnc
Draženci 38a, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 2. 11. 1995

Srg 6115/94 Rg-31540

Družba JANI & AVTO, podjetje za tr-
govino in storitve, d.o.o., Stojnci 142, p.
Markovci, katere ustanovitelj je: Golob Ja-
nezek, Stojnci 142, Markovci, po sklepu us-
tanovitelja družbe z dne 19. 5. 1995, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel: Golob Ja-
nezek, Stojnci 142, Markovci.

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 10. 1. 1996

Srg 94/04175 Rg-34764

Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom
Srg št. 94/04175, z dne 5. 3. 1996, pod št.
vl. 1/05538/00, izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka
skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: GAŠPARIČ podjetje za oprav-
ljanje trgovskih, storitvenih in tržnih po-
slov, d.o.o.

Skrajšana firma: GAŠPARIČ d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ptuj, Čufarjeva 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Gašparič Maks izstopil dne

20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Maks Gašparič, Čufarjeva 4, Ptuj.

Srg 94/02169 Rg-34770

Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom
Srg št. 94/02169, z dne 5. 3. 1996, pod št.
vl. 1/07650/00, izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka
skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: ANTAZA, podjetje za zastopa-
nje in posredovanje zavarovanj, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Kidričevo, Cesta v Njiverce 41
Osnovni kapital: 455.000 SIT
Ustanovitelji: Premzl Andreja, izstopila

dne 20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Premzl Andreja, Cesta v Njiverce 41,
p. Kidričevo.

Srg 94/03187 Rg-34773

Okrožno sodišče na Ptuju, je s sklepom
Srg št. 94/03187, z dne 5. 3. 1996, pod št.
vl. 1/08404/00, izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka
skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5773792
Firma: SENČAR podjetje za elektroin-

stalacije, informacijski inženiring, trgo-
vino, uvoz, izvoz in zastopstva, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Obrtniška 9
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Senčar Milan izstopil dne

20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Milan Senčar, Obrtniška 9, Ptuj.

Srg 94/02286 Rg-34778

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02286, z dne 5. 3. 1996, pod št.
vl. 1/08391/00, izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka
skrajšane likvidacije s temile podatki:

Firma: GRAVOKON, podjetje za po-
slovno tehnične storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Potrčeva 50a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Ivartnik Avgust izstopil dne

20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Avgust Ivartnik, Potrčeva 50a, Ptuj.
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Srg 6295/94 Rg-37503

Družba OBREŽJE, podjetje za trgovi-
no in storitve d.o.o., Kersnikova ulica 2,
Ptuj, katere ustanoviteljica je: Cafuta Maj-
da, Kersnikova ulica 2, Ptuj, po sklepu usta-
noviteljice družbe z dne 27. 12. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela: Cafuta
Majda, Kersnikova ulica 2, 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 Ptuj

dne 15. 4. 1996

Srg 215/95 Rg-37507

Družba MINOR, podjetje za trgovino,
uvoz, izvoz in storitve d.o.o., Spuhlja 4/a, p.
Ptuj, katere ustanoviteljici sta: Rozman Darja
in Rozman Marija, obe Spuhlja 4a, p. Ptuj, po
sklepu ustanoviteljic družbe z dne 7. 12. 1995,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela: Rozman
Darja in Rozman Marija, obe Spuhlja 4a, p.
Ptuj.

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

Okrožno sodišče Ptuj

dne 26. 3. 1996

SLOVENJ GRADEC

Srg 6724/94 Rg-970

Družba KLEVŽ, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Legen 151, reg. št. vl. 1/7156-00, kate-
re družbeniki so Mlinšek Albin, Mlinšek
Ana, Rotovnik Helena in Rotovnik Jure, po
sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Mlinšek
Albin in Mlinšek Ana, oba Gmajna 25/g,
Slovenj Gradec ter Rotovnik Helena in Ro-
tovnik Jure, oba Legen 151, Šmartno pri
Slovenj Gradcu.

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 18. 6. 1996

Srg 66/95 Rg-971

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 66/95, zaradi vpisa pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku z
dne 16. 5. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/9518-00, vpiše izbris družbe KAR-
AM, proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., s sedežem Trubarjeva 11,
Muta, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Katica Ram-
šak iz Mute, Trubarjeva 11.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 16. 5. 1996

Srg 3346/94 Rg-972

Družba  Trgovsko  podjetje  ŠPORT
ROBI, d.o.o., Prevalje, Pod gonjami 54,
reg. št. vl. 1/8141-00, katere družbenika sta
Robert Stopar in Katja Stopar, po sklepu
družbenikov z dne 24. 5. 1994, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Robert Sto-
par in Katja Stopar, oba Pod gonjami 54,
Prevalje.

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

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 141-10-0008/96-0800-11 Ob-3037

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom pravila o
delovanju sindikalne enote, ki so ga sprejeli
na ustanovni skupščini sindikata delavcev
v zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna
enota Zdravstveni dom dr. Adolfa Drol-
ca, Maribor in sedežem v Mariboru, Ul.
talcev 9.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0008 z dne 1. 7. 1996.

Št. 028-6/96-02 Ob-3068

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 2. 7. 1996 pod zap. št. 218 z
nazivom pravilnik sindikata organizacije, ki
jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata
z imenom: Sindikat Geodetskega zavoda
Slovenije Ljubljana Neodvisnost – KNSS,
in sedežem: Šaranovičeva 12, Ljubljana.

Št. 127-10/95 Ob-3069

Veljavna pravila sindikata Gozdnega
gospodarstva Novo mesto, Novo mesto,
Gubčeva 15, ki so bila dne 20. 4. 1995
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. 124.

Št. 121-3/96-08 Ob-3094

Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata Vaterpolistov Slovenije, s sede-
žem v Kranju, Krožna ul. 2, sprejeta 24. 5.
1996, se hranijo pri Upravni enoti Kranj –
oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo, eko-
nomske odnose in razvoj.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 140.

Razglasi sodišč

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

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

N 68/95-5 R-80

Marija Bajzek, roj. 8. 6. 1915 v Martjan-
cih, hči Jožefe iz Martjanec je pogrešana od
leta 1940 (na predlog Hadler Marije iz Bo-
reče 57).

Skrbnik je Ullen Vladimir iz Martjanec
79.

Okrajno sodišče v Murski Soboti

dne 2. 7. 1996

N 407/95-12 R-79

Janez Hubert Schara, sin Ludvika in Ane,
roj. 27. 9. 1938, nazadnje stanujoč Jamova
36, Ljubljana, je pogrešan (na predlog An-
dreja Schara, Jamova 36, Ljubljana).

Skrbnica je Barbara Andrič Velkovrh,
Okrajno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9,
CSD Ljubljana Vič Rudnik.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 9. 5. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 19/96 S-225

1. To sodišče je s sklepom, opr. št. St
19/96, z dne 1. 7. 1996, začelo postopek
prisilne poravnave zoper Cimos Tovarna
Koper, Proizvodnja avtomobilskih delov,
d.o.o., Koper, Marežganskega upora 2,
Koper.

2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 1. 7. 1996, pozivamo naj sodišču v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve. Prijava mora biti
podana z obrazloženo vlogo v 2 izvodih, v
kateri je navedena pravna podlaga terjatve
in njena višina. K prijavi morajo biti prilo-
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žena dokazila o obstoju terjatve in o njeni
višini. Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatev v tej valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan 1. 7. 1996. Upniki, katerih terjatve se
obrestujejo, prijavijo poleg višine glavnice
tudi obračunane zapadle obresti do 1. 7.
1996.

Upnike pozivamo, da v svoji prijavi na-
tančno navedejo naziv dolžnika, zoper kate-
rega uveljavljajo terjatev.

3. Upnike opozarjamo, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo v roku 30 dni
po izteku roka iz prejšnje točke tega oklica
zoper terjatve drugih upnikov.

4. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Franc Krašovec iz Kort 143 a, Izo-
la.

5. V upniški odbor se imenujejo nasled-
nji člani:

– Adriacommerce Koper, Moplas, d.o.o.,
Gradin, Gradin 19, Slovensko Gračišče,

– Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, Celovška c. 91, Ljubljana,

– IKI, d.o.o., Hrpelje, Industrijska c. 3,
Hrpelje,

– TAM Maribor, d.d., v stečaju, Ptujska
c. 184, Maribor,

– predstavnik sveta delavcev dolžnika
Jože Černeka.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča 1. 7. 1996.

St 17/96 S-226
1. To sodišče je s sklepom, opr. št. St

17/96 z dne 1. 7. 1996 začelo postopek pri-
silne poravnave zoper dolnižnika Cimos
Mednarodna špedicija, d.o.o., Koper, Špe-
dicijsko podjetje, d.o.o., Koper, C. Ma-
režganskega upora št. 2.

2. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Jožico Radujko iz Izole, Razgled št.
4, Izola.

3. Za člane upniškega odbora se imenu-
jejo:

  1. Birotehnika Babič, d.o.o., Ferrarska
ul. 12, Koper,

  2. Biro servis Koper, Trg revolucije 10,
Koper,

  3. GZ Gospodarski zbornik, Linharto-
va 11a, Ljubljana,

  4. Gospodarska zbornica Slovenije,
Slovenska c. 41, Ljubljana (Nove Fužine),

  5. Predstavnik delavcev Jože Černeka,
Cimos Koper.

4. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 1. 7. 1996, pozivamo naj sodišču v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve.

Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o ob-
stoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki
imajo terjatev v tuji valuti prijavijo terjatev
v tuji valuti in navedejo njihovo višino v
domači valuti, preračunano po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan 1. 7. 1996.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo prija-
vijo poleg višine glavnice, tudi obračunane
zapadle obresti do 1. 7. 1996. Upnike se
poziva, da v svoji prijavi natančno navedejo
naziv dolžnika, zoper katerega prijavljajo
terjatev. Upniki, katerih terjatve niso dos-

pele do dneva začetka postopka in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka. Upniki, ka-
terih terjatve so nastale po začetku postopka
prisilne poravnave prijavijo terjatve v skla-
du s 6. in 7. odstavkom 43. člena ZPPSL.

Prijavi mora biti priloženo originalno ali
overjeno pooblastilo pooblastitelja, v pri-
meru, da upnika zastopa pooblaščenec.

5. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatev drugih upni-
kov, v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke tega oklica.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
1. 7. 1996.

St 16/96 S-227

To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/96
z dne 1. 7. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Cimos Interna-
tional Avtomobilska industrija, p.o., Ko-
per, Cesta Marežganskega upora 2, Ko-
per.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave, pozi-
vamo da poravnalnemu senatu z obrazlože-
no vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni
po objavi oklica v Uradnem listu RS.

Prijava terjatve mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino, dokaze o obstoju terjatve in
njeni višini ter točen naziv dolžnika, proti
kateremu prijavljajo terjatev z opravilno šte-
vilko.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
velja na dan začetka postopka prisilne po-
ravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugo-
varjajo zoper terjatve drugih upnikov v ro-
ku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Jožica Radujko, Razgled 4, Izola.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Intereuropa, Mednarodna špedicija,

transport in pomorska agencija, d.d., Koper,
Vojkovo nabrežje 32,

2. Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
7,

3. Mercator Degro Trgovsko-gostinsko
podjetje, d.d., Portorož, Obala 144,

4. Jeklotehna Maribor, d.d., Partizanska
cesta 34,

5. SŽ Železarna Jesenice FI PROM,
d.o.o., Jesenice, Cesta železarjev 8, Jeseni-
ce,

6. TGA Boris Kidrič Talum, Tovarniška
10, Kidričevo,

7. Iskra Avtoelektrika – Orodjarna,
d.o.o., Šempeter pri Gorici, Vrtojbenska 62,

8. Mestna občina Koper,
9. Predstavnik delavcev Jože Černeka,

Cimos Koper.
Sklep o začetku postopka in oklic sta

bila nabita na oglasno desko sodišča dne
1. 7. 1996.

St 18/96 S-228

To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/96
z dne 1. 7. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom CIMOS Special-
na vozila, Proizvodnja specialnih vozil,
d.o.o., Koper, Cesta Marežganskega upo-
ra 2, Koper.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave (dne
1. 7. 1996) pozivamo, da poravnalnemu se-
natu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili prijavijo svoje terjatve
v roku 30 dni po objavi oklica v Uradnem
listu RS.

Prijava terjatve mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in
njeno višino, dokaze o obstoju terjatve in
njeni višini ter točen naziv dolžnika, proti
kateremu prijavljajo terjatev z opravilno šte-
vilko.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
velja na dan začetka postopka prisilne po-
ravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Svoje terjatve lahko prijavijo tudi upniki
po IV. in V. odstavka 43. člena ZPPSL (Ur.
l. RS, št. 67/93).

Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugo-
varjajo zoper terjatve drugih upnikov v ro-
ku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave se do-
loči Franc Krašovec iz Kort 143/a, Izola.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Webasto, d.o.o., Ljubljana, Celovška

172, Ljubljana,
2. AS-MERX, d.o.o., Izola, Plenčičeva

4, Izola,
3. 3-DIM, d.o.o., Ljubljana, Linhartova

64, Ljubljana,
4. Trgovsko podjetje Soča, d.d., Koper,

Pristaniška 4, Koper,
5. Jože Černeka, predstavnik delavcev

Cimos Koper.
Oklic in sklep sta bila nabita na oglasno

desko sodišča dne 1. 7. 1996.

St 15/96 S-229

To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/96 z
dne 1. 7. 1996 začelo postopek prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Cimos Commerce,
d.o.o., Koper, Trgovina z avtomobili in ser-
visiranje, Ulica 15. maja 18, Koper.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
(tj. do 1. 7. 1996) pozivamo, da se v roku 30
dni od objave oklica v Uradnem listu RS,
poravnalnemu senatu tega sodišča, prijavijo
svoje, prej navedene terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedež upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika (glej oklic!), na katerega se
nanaša prijavljena terjatev, s pravno podla-
go terjatve in njeno višino ter priloženimi
dokazili o obstoju terjatve in njeni višini (v
dveh izvodih!) in s priloženim eventualnim
pooblastilom za zastopanje.
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Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njeno višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki ve-
lja na dan začetka postopka prisilne porav-
nave (1. 7. 1996).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka (1. 7. 1996), in pri-
ložijo obračun obresti..

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL –
Ur. l. RS, št. 67/93).

Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugo-
varjajo proti terjatvam drugih upnikov v ro-
ku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Jožica Radujko, Razgled 4, Izola.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1.  Kovinotehna, d.d., Celje, Maribor-

ska 7,
2. Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-

per, Ljubljanska c. 39,
3. Transmar mednarodna špedicija Ko-

per,
4. Mestna občina Koper,
5. Jože Černeka, predstavnik delavcev

Cimos Koper.
Oklic in sklep o začetku postopka prisil-

ne poravnave sta bila nabita na oglasno de-
sko tega sodišča dne 1. 7. 1996.

St 20/96 S-230

To sodišče je s sklepom opr. št. St 20/96
z dne 1. 7. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Cimos Tovarna
Senožeče, d.o.o., Proizvodnja avtomobil-
skih delov, Senožeče 17.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva postopka prisilne poravnave (tj. do 1.
7. 1996) pozivamo, da v roku 30 dni od
objave oklica v Uradnem listu RS, porav-
nalnemu senatu tega sodišča, prijavijo svo-
je, prej navedene terjatve.

Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika –
prijavitelja, z natančno navedbo firme in
sedeža dolžnika (glej oklic!), na katerega se
nanaša prijavljena terjatev, s pravno podla-
go terjatve in njeno višino ter priloženimi
dokazili o obstoju terjatve in njeni višini (v
dveh izvodih!) in s priloženim eventualnim
pooblastilom za zastopanje.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njeno višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki ve-
lja na dan začetka postopka prisilne porav-
nave (1. 7. 1996).

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka (1. 7. 1996), in
priložijo obračun obresti.

Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po 4.
in 5. odstavku 43. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL –
Ur. l. RS, št.67/93).

Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugo-
varjajo proti terjatvam drugih upnikov v ro-
ku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Franc Krašovec, Korte 143a, Izola.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Livarna Vuzenica, d.o.o., Livarska

21a, Vuzenica,
2. IMP Livar, d.d., Ivančna Gorica,
3. Kovinarstvo Ljubno, d.o.o., Ljubno ob

Savinji,
4. Valkarton, d.o.o., Logatec,
5. Predstavnik delavcev Jože Černeka,

Cimos Koper.
Oklic in sklep o začetku postopka prisil-

ne poravnave sta bila nabita na oglasno de-
sko Okrožnega sodišča v Kopru dne 1. 7.
1996.

St 21/96 S-231

To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/96
z dne 1. 7. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom  Cimos Trans-
port Transportno podjetje, d.o.o., Koper,
Cesta Marežganskega upora 2, Koper.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave, pozi-
vamo, da poravnalnemu senatu z obrazlože-
no vlogo v dveh izvodih in priloženimi do-
kazili prijavijo svoje terjatve v roku 30 dni
po objavi oklica v Uradnem listu RS.

Prijava terjatve mora obsegati firmo in
sedež upnika, pravno podlago terjatve in nje-
no višino, dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini ter točen naziv dolžnika, proti katere-
mu prijavljajo terjatev z opravilno številko.

Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračuna-
no po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
velja na dan začetka postopka prisilne po-
ravnave.

Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.

Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugo-
varjajo zoper terjatve drugih upnikov v ro-
ku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Jožica Radujko, Razgled 4, Izola.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Intereuropa, Mednarodna špedicija,

transport in pomorska agencija, d.d., Koper,
Vojkovo nabrežje 32,

2. Javor Commerce trgovsko podjetje,
d.o.o., Izola,

3. Gospodarska zbornica Slovenije, Slo-
venska 41, Ljubljana,

4. Slovenica Zavarovalniška hiša, d.d.,
Ljubljana, Celovška 91,

5. Predstavnik delavcev Jože Černeka,
Cimos Koper.

Oklic in sklep o začetku postopka sta
bila nabita na oglasno desko sodišča dne 1.
7. 1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 7. 1996

St 13/96 S-232
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Iskra Commerce, Medna-
rodno trgovsko podjetje, d.o.o., Kotniko-
va 28, Ljubljana, za dne 4. 9. 1996 ob 10.
uri v konferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
št. 312 in 313, med uradnimi urami v pone-
deljek, sredo in petek od 8.30 do 12. ure.

St 4/96 S-233

To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/96 z
dne 21. 5. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Dan, p.o., Voj-
kova 78, Ljubljana in njegovimi upniki.

Dolžnik je upnike oziroma njihove terja-
tve razvrstil v razrede z naslednjim reži-
mom poplačil:

Razred primarnih dobaviteljev – popla-
čajo se v višini 100% v roku 3 let od prav-
nomočnosti potrjene prisilne poravnave.
Obrestna mera v tem obdobju je R + 6%.

Razred strateških dobaviteljev – popla-
čajo se v višini 70% v roku 2 let od pravno-
močnosti potrjene prisilne poravnave.
Obrestna mera v tem obdobju je R + 6%.

Razred ostalih upnikov – poplačajo se v
višini 60% v roku 2 let od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave. Obrestna mera
v tem obdobju je R + 6%.

Razvrstitev upnikov v razrede, višina
ugotovljenih terjatev ter zneski za poplačilo
v denarju so razvidni iz priloge, ki je sestav-
ni del sklepa. Dolžnik je dolžan opraviti
izplačilo upnikov, ki so navedeni v prilogi v
obsegu in rokih, kot to določa prisilna po-
ravnava.

Prisilna poravnava je bila potrjena dne
21. 5. 1996, sklep o potrditvi prisilne porav-
nave je postal pravnomočen dne 14. 6. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 6. 1996

St 42/92 S-234

Tretji narok za preizkus terjatev do ste-
čajnega dolžnika KPM Kovinsko podjetje
Mojstrana, d.o.o. – v stečaju, bo dne 23. 8.
1996 ob 9. uri v sobi 115/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 3. 7. 1996

St 12/96-14 S-235

To sodišče je dne 2. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 12/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Tovarna Dušika Ruše –
Megras Podjetje za gradnjo, montažo,
vzdrževanje in trženje, d.o.o., Ruše, To-
varniška c. 51.

Odslej firma glasi Tovarna Dušika Ruše
– Megras Podjetje za gradnjo, montažo,
vzdrževanje in trženje, d.o.o., Ruše, To-
varnška c. 51 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, Prešernova 1, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 10.
1996 ob 10. uri v sobi št. 325 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 2. 7. 1996
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St 3/96 S-236

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/96
z dne 3. 7. 1996 začelo stečajni postopek
zoper dolžnika Protect-Net, podjetje za va-
rovanje, d.o.o., Mariborska 3, Dravograd.

II. Odslej se firma dolžnika glasi Pro-
tect-Net, podjetje za varovanje, d.o.o., Ma-
riborska 3, Dravograd – v stečaju.

III. Nad dolžnikom Protect-Net, podjetje
za varovanje, d.o.o., Dravograd, Maribor-
ska 3 – v stečaju, se opravi skrajšani posto-
pek.

IV. Za stečajnega upravitelja se postavi
dipl. jur. Tone Kozelj, odvetnik iz Slovenj
Gradca, Kidričeva 3a.

V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
25. 9. 1996 ob 9. uri v sobi št. 28, tukajšnje-
ga sodišča.

VI. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, od
objave tega oklica. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih skupaj z dokazili o utemelje-
nosti terjatve in jo kolkovati s sodnimi kole-
ki v znesku 2.400 SIT.

VII. Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžni-
ka.

VIII. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 3. 7.
1996.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 3. 7. 1996

St 42/96 S-237

To sodišče je s sklepom St 42/96 dne
2. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Elektrotehna Eltra, d.d., Brnčiče-
va 25, Ljubljana-Črnuče.

Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnica Mojca Breznik iz Ljubljane.

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

Dolžniki se pozivajo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 16. 10. 1996 ob 12.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 7.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 7. 1996

St 10/96 S-238

To sodišče je na naroku dne 27. 6. 1996
pod opr. št. St 10/96 sprejelo naslednji sklep:

1. Nad dolžnikom Skok, d.o., v usta-
navljanju, Celje, Moše Pijade 22, sedaj
Stritarjeva 22, Celje, se stečajni postopek
začne in se takoj zaključi, ker dolžnik nima
premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Skok, d.o., v ustanavljanju,
Celje, iz sodnega registra.

3. Upniki se lahko pritožijo zoper ta sk-
lep v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Celju

dne 27. 6. 1996

St 44/96 S-241

To sodišče je s sklepom St 44/96 dne
3. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Induplati tekstil, d.o.o., Kamniška
24, Domžale, Zg. Jarše.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Andrej Kozelj.

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 16. 10. 1996 ob 13.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 7. 1996

St 21/96 S-239

To sodišče je s sklepom St 21/96 dne
3. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Unicornis, d.o.o., Ljubljana, Ce-
lovška 127.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Blejec, dipl. ek., iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od 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 16. 10. 1996 ob 12. uri, v konferenčni
dvorani (II. nadstropje) tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
1996.

St 22/96 S-240

To sodišče je s sklepom St 22/96 dne
3. 7. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom S & D, Podjetje za proizvodnjo,
gostinstvo, trgovino in inženiring, d.o.o.,
Grobeljska 4, Mengeš.

Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Blažič iz Trbovelj.

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 16. 10. 1996 ob 11.30, v konferenčni
dvorani (II. nadstropje) tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 7.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 7. 1996

St 8/96 S-242

To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/96 z
dne 4. 7. 1996 začelo postopek prisilne po-
ravnave nad dolžnikom Meblo, Oblazinje-
no pohištvo, Proizvodnja oblazinjenega
pohištva, d.o.o., Nova Gorica, Industrij-
ska 5, v stečaju.

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

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Mitja Premrl iz Ajdovščine, Vilharje-
va 57.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Nova kreditna banka Maribor, d.d.,
Maribor,

– Damar, s.n.c., Via Trigigliano, 8/2, Go-
rizia,

– Mizarstvo Komic, Industrijska 5, No-
va Gorica,

– Poliuretani Plama, Podgrad,
– Lestan Jožko, Merljaki 1, Renče, kot

predstavniki sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča dne 4. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 4. 7. 1996

St 12/96 S-243

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
12/96 dne 5. 7. 1996, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika ČIB Bovec, kon-
fekcioniranje tekstilnih izdelkov, d.d., Bo-
vec, Industrijska cona 2.

Stečajna upraviteljica je odv. Vida Ma-
li-Lemut iz Ajdovščine, Vipavska cesta 2.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati mora firmo oziroma ime in sedež
oziroma stalno prebivališče ali bivališče up-
nika, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Prijava mora biti kolkovana s
sodnimi koleki v vrednosti 200 točk po za-
konu o sodnih taksah.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 9. 10.
1996 ob 9. uri, v sobi št. 110/I tega sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
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Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 5. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 5. 7. 1996

St 195/93 Ob-244

To sodišče s sklepom St 195/93 dne 1. 7.
1996 v stečajnem postopku nad Emona
IPKO, d.o.o., Kamnik pod Krimom 142,
Preserje, za dne 27. 8. 1996 ob 9.15, v
konferenčni dvorani tega sodišča, razpisalo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 7. 1996

St 17/95 S-245

To sodišče v stečajni zadevi nad dolžni-
kom Finro, d.o.o., Rogaška Slatina, v ste-
čaju, ki se vodi pod opr. št. St 17/95, ob-
vešča upnike o naroku za obravnavanje os-
nutka za glavno razdelitev, ki bo 13. 9. 1996
ob 9. uri, v sobi 206/II tega sodišča.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev na oglasni deski in v ste-
čajni pisarni tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 27. 6. 1996

St 18/96-8 S-246

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 18/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Tehnološka opre-
ma, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Tehnološka
oprema, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico je določena Li-
dija Reiter, dipl. ek., Vojašniška 6, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo 3. 12. 1996
ob 9. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

St 19/96-8 S-247

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 19/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Inženiring in vzdr-
ževanje, proizvodnja, storitve in trgovi-
na, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Inženiring in
vzdrževanje, proizvodnja, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Elio
Rijavec, dipl. ek., Slovenska ul. 39, Mari-
bor.

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

Narok za preizkus terjatev bo 3. 12. 1996
ob 12. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

St 17/96-8 S-248

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 17/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Metalurgija, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, Maribor,
Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Metalurgija,
proizvodnja, storitve in trgovina, Maribor,
Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Ja-
nez Rupnik, dipl. ek., Strossmayerjeva 32/b,
Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo 28. 11.
1996 ob 12. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

St 13/96-8 S-249

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 13/96 začelo likvidacijski posto-
pek nad podjetjem TAM – Gospodarska
vozila, d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Gosodarska
vozila d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v
likvidaciji.

Za likvidacijskega upravitelja je določen
Dušan Potočnik, dipl. ek., Klepova ul. 40,
Ptuj.

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

Narok za preizkus terjatev bo 12. 11.
1996 ob 10. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

St 14/96-8 S-250

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 14/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Motor, proizvod-
nja, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor,
Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Motor, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Mari-
bor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico je določena Ve-
ra Zavrl, dipl. ek., Kalohova 24, Maribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo 19. 11.
1996 ob 10. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

St 15/96-8 S-251

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 15/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Mednarodna trgo-

vina, Mednarodna in notranja trgovina,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Mednarodna
trgovina, Mednarodna in notranja trgovina,
d.o.o., Maribor, Ptujska c. 184 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Mit-
ja Zagrajšek, dipl. ek., Pregarčevih 26, Ma-
ribor.

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

Narok za preizkus terjatev bo 25. 11.
1996 ob 10. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

St 16/96-8 S-252

To sodišče je dne 3. 7. 1996 s sklepom
opr. št. St 16/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem TAM – Razvojno tehnični
inštitut, znanstveno-raziskovalne, tehnič-
ne in poslovne storitve, Maribor, Ptujska
c. 184.

Odslej firma glasi: TAM – Razvojno teh-
nični inštitut, znanstveno-raziskovalne, teh-
nične in poslovne storitve, Maribor, Ptujska
c. 184 – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen Vla-
do Rebernak, Irgoličeva 4, Hoče.

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

Narok za preizkus terjatev bo 28. 11.
1996 ob 9. uri, v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tuk. sodišča dne 3. 7. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 3. 7. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-434

Podjetje Jelen, Stari trg 41, Slovenske
Konjice, objavlja, da se podaljšuje rok za
sodelovanje pri interni razdelitvi in notra-
njem odkupu.

Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinska vplačila na poseben privati-
zacijski podračun se podaljšuje do 22. 7.
1996.

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

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

Podjetje Jelen
Slovenske Konjice
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La-435
Alpetour Potovalna agencija, p.o.,

Mirka Vadnova 8, Kranj, ponavlja javni
poziv za vpis in vplačilo delnic v interno
razdelitev in notranji odkup delnic.

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v ča-
sopisu Delo, vpišejo potrdila za manj izpla-
čane plače v interno razdelitev in notranji
odkup delnic podjetja. Ponovno pozivamo
vse zaposlene, bivše zaposlene in upokoje-
ne delavce podjetja, da z gotovino vplačajo
delnice notranjega odkupa. Program last-
ninskega preoblikovanja in prvi poziv sta
bila objavljena v časopisu Delo, dne 2. 10.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 56-57/95,
dne 6. 10. 1995.

Alpetour potovalna agencija, p.o.,
Kranj

La-433
BETI Tekstilna industrija, d.d., Tovar-

niška 2, Metlika, objavlja spremembo pro-
grama lastninskega preoblikovanja družbe.

Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo je z odločbo št. LP
01024/1995-BR z dne 20. 11. 1995 oziroma
z odločbo št. LP 01024/2/1996-BR z dne
31. 1. 1996 odobrila program lastninskega
preoblikovanja družbe Beti Tekstilna indu-
strija, d.d., Metlika. Program je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 69/95 z dne
1. 12. 1995 in v dnevniku Delo dne 5. 12.
1995. Informacija o novi odločbi Agencije
št. LP 01024/2/1996-BR z dne 31. 1. 1996,
ki pa ni posegala v spremembo že objavlje-
nega programa, je bila objavljena v Urad-
nem listu RS, št. 11/96 z dne 23. 2. 1996 in
v dnevniku Delo dne 16. 2. 1996.

Agencija je dne 2. 7. 1996 izdala še tret-
jo odločbo št. LP 01024-I/1996-BR, s kate-
ro je razveljavila in nadomestila prejšnji od-
ločbi, in dovoljuje, da se družba preoblikuje
s kombinacijo naslednjih načinov preobli-
kovanja:

1. Prenos navadnih delnic na sklade –
40% (10% + 10% + 20%),

2. Interna razdelitev delnic – 20%,
3. Notranji odkup delnic – 40%.
Odziv upravičencev iz naslova notranje-

ga odkupa je presegel pričakovanja, zato se
je družba odločila, da ne bo izvedla javne
prodaje delnic, kot je bilo sprva predvideno,
temveč je za 7% povečala notranji odkup,
in sicer iz 33% na 40%.

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. Pritožba zoper odloč-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Za morebitne dodatne informacije so na
voljo: Viktor Kozjan, Marija Kočevar in Vi-
da Šegina-Matkovič (tel. 068/58-371).
BETI Tekstilna industrija, d.d., Metlika

La-437

Avtomerkur, trgovina in servis, p.o.,
Ljubljana, Celovška 150, objavlja podalj-
šanje roka za notranji odkup delnic za del-
nice družbe Avtomerkur trgovina, d.d.

Avtomerkur, trgovina in servis, p.o.,
Ljubljana, Celovška 150, podaljšuje rok za
odkup delnic iz notranjega odkupa družbe
Avtomerkur trgovina, prodaja na debelo in
drobno, d.d., Ljubljana, Celovška 150, do
vključno 1. 4. 1996. Upravičenci so zapo-
sleni, bivši zaposleni in upokojenci podjet-
ja.

Odkup iz prejšnjega odstavka bo potekal
na sedežu podjetja v prostorih glavne bla-
gajne vsak delovnik med 8. in 13. uro.

Vplačilo delnic iz notranjega odkupa se
izvede z denarjem na privatizacijski podra-
čun št. 50104-698-25232, pri vplačilu pa se
navede: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa za zamenjavo in odkup
delnic je bil objavljen v časopisu Dnevnik
dne 12. 1. 1996, objavlja podaljšanja roka
za notranji odkup delnic in interni razpis za
ožje družinske člane pa v istem časopisu
dne 20. 2. 1996.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure na sedežu podjetja pri
Zorko ali po telefonu 061/556-372 ali oseb-
no.

Avtomerkur trgovina in servis, p.o.,
Ljubljana

La-441

Avtomerkur, trgovina in servis, p.o.,
Ljubljana, Celovška 150, objavlja podalj-
šanje roka za notranji odkup delnic in inter-
ni razpis.

I. Podaljšanje roka za notranji odkup
Avtomerkur, trgovina in servis, p.o.,

Ljubljana, Celovška 150, podaljšuje rok za
odkup delnic iz notranjega odkupa do
vključno 22. 3. 1996.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo oziroma
odkupijo delnice, je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 12. 1. 1996.

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposle-
ni in upokojenci podjetja.

I/a Odkup delnic iz notranjega odkupa
bo potekal še do vključno 22. 3. 1996, in
sicer:

– za delnice družbe Avtomerkur trgovi-
na, prodaja na debelo in drobno, d.d., na
sedežu podjetja v Ljubljani, Celovška 150,
v prostorih glavne blagajne vsak delovnik
med 8. in 13. uro,

– za delnice družbe Avtomerkur PSO Be-
žigrad, prodajno servisna organizacija, d.d.,
na sedežu podjetja v Ljubljani, Samova 14,
v prostorih glavne blagajne vsak delovnik
med 8. in 13. uro,

– za delnice družbe Avtomerkur vozila,
prodaja vozil, d.d., na sedežu podjetja v
Ljubljani, Vošnjakova 16, v prostorih glav-
ne blagajne vsak delovnik med 8. in 13. uro.

Vplačilo delnic za notranji odkup z de-
narjem se izvede:

– za podjetje Avtomerkur trgovina, pro-
daja na debelo in drobno, d.d., Ljubljana,
Celovška 150, na privatizacijski podračun
podjetja, št. 50104-698-25232;

– za podjetje Avtomerkur PSO Bežigrad,
prodajno servisna organizacija, d.d., Ljub-
ljana, Samova 14, na privatizacijski podra-
čun podjetja št. 50104-698-25227;

– za podjetje Avtomerkur vozila, proda-
ja vozil, d.d., Ljubljana, Vošnjakova 16, na
privatizacijski podračun podjetja, št.
50104-698-25211.

Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine
za delnice iz notranjega odkupa.

II. Interni razpis
Poziva ožje družinske člane zaposlenih

pri eni od družb iz točke I/a tega poziva, da
do 22. 3. 1996 zamenjajo lastninske certifi-
kate za njene delnice z oznako B. Kolikor
bo vrednost tako predloženih certifikatov
skupaj z že predloženimi certifikati drugih
upravičencev iz interne razdelitve večja od
vrednosti delnic, namenjenih interni razde-
litvi posamezne družbe, bo družba, ki ji bo-
do certifikati predloženi v zamenjavo, v ok-
viru internega razpisa uporabila sorazmer-
no manjšo vrednost predloženih certifika-
tov in o uporabljeni vrednosti obvestila vse
udeležence internega razpisa v roku 15 dni
po ugotovitvi vrednosti predloženih certifi-
katov.

V okviru internega razpisa ponuja pod-
jetje v zamenjavo za certifikate družinskih
članov zaposlenih 8851 delnic z oznako B,
kar predstavlja 5,42% družbenega kapitala
podjetja namenjenega lastninjenju. Od tega:

– 3870 delnic B družbe Avtomerkur tr-
govina, prodaja na debelo in drobno, d.d.,
kar predstavlja 6,87% družbenega kapitala,
ki se lastnini v okviru te družbe;

– 4981 delnic B družbe Avtomerkur PSO
Bežigrad, prodajno servisna organizacija,
d.d., kar predstavlja 4.65% družbenega ka-
pitala, ki se lastnini v okviru te družbe;

– 0 delnic B družbe Avtomerkur vozila,
prodaja vozil, d.d.

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja, tako da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

Za družinske člane štejejo: zakonec ali
oseba, s katero zaposleni živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, otroci oziro-
ma posvojenci, starši in posvojitelji ter ose-
be, ki jih je zaposleni dolžan preživljati.

Zamenjavo certifikatov za delnice bo
podjetje za posamezno družbo izvedlo na
naslovih družb in v času navedenem pod
točko I/a.

III. Dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko upravičenci dobijo vsak de-
lovni dan od 8. do 12. ure na sedežu podjet-
ja pri Zorko ali po telefonu 061/556-372.

Avtomerkur trgovina in servis, p.o.,
Ljubljana
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La-436

Sestavljeno podjetje za blagovni pro-
met in servisne storitve Slovenija avto, o.
sub. o., Ljubljana, Celovška 150, objavlja
podaljšanje roka za notranji odkup delnic za
delnice družbe sestavljeno podjetje za bla-
govni promet in servisne storitve Slovenija
avto, d.d.

Sestavljeno podjetje za blagovni promet
in servisne storitve Slovenija avto, o. sub. o.,
Ljubljana, Celovška 150, podaljšuje rok za
odkup delnic iz notranjega odkupa družbe
do vključno 3. 5. 1996. Upravičenci so za-
posleni, bivši zaposleni in upokojenci pod-
jetja.

Odkup iz prejšnjega odstavka bo potekal
na sedežu podjetja v prostorih glavne bla-
gajne, vsak delovnik (od ponedeljka do pet-
ka) med 8. in 13. uro. Vplačilo delnic iz
notranjega odkupa se izvede z denarjem na
privatizacijski podračun št.
50104-698-000-0025505, pri vplačilu se na-
vede: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa za zamenjavo in odkup
delnic je bil objavljen v časopisu Dnevnik
dne 21. 2. 1996.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Ivani
Žvab na sedežu podjetja, tel. 061/15-94-360.
Sestavljeno podjetje za blagovni promet

in servisne storitve
Slovenija avto o. sub. o., Ljubljana

La-438

Sestavljeno podjetje za blagovni promet
in servisne storitve Slovenija avto, o. sub. o.,
Ljubljana, v okviru programa lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01178/1996-TT z dne 23. 1. 1996 obljavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

1.1 Status podjetja

1.1.1 Firma podjetja

Firma podjetja se glasi: Sestavljeno pod-
jetje za blagovni promet in servisne stori-
tve Slovenija avto, o. sub. o., Celovška
150, Ljubljana.

1.1.2 Sedež podjetja

Sedež podjetja je v Ljubljani, Celovška
150.

1.1.3 Matična številka podjetja

Matična številka podjetja je: 5004004.

1.1.4 Dejavnost podjetja

Šifra dejavnosti je 110620.

Dejavnosti podjetja so predvsem premo-
ženjsko pravna opravila, organiziranje in-
vesticijskega in tekočega vzdrževanja skup-
nih objektov ter skupne storitve za poslov-
no stavbo.

1.1.5  Oblika organiziranosti podjetja

Podjetje je organizirano v obliki sestav-
ljenega podjetja, posluje pa v celoti s sred-
stvi v družbeni lastnini.

1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

kapitalski delničar
delež v %

10 Kapitalski sklad pokojnin-
skega zavarovanja,

10 Slovenski odškodninski
sklad,

20 Sklad RS za razvoj,

60 zaposleni in ostali upravi-
čenci

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja

1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-
čine lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade,

– interno razdelitev,
– notranji odkup.
1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

1.3.3. interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona, ki ustrezajo:

– 20% družbenega kapitala zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjet-
ja ter po predvidevanjih tudi ožjim družin-
skim članom zaposlenih;

1.3.4. preneslo na sklad za prodajo za-
poslenim, bivšim zaposlenim in upokojen-
cem podjetja ter zanje odkupilo navadne
delnice iz 25. člena zakona, ki ustrezajo:

– 40% družbenega kapitala;
2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter

vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Dnevnik predložijo
lastniške certifikate v zamenjavo za navad-
ne delnice z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku Dnevnik predložijo lastniške cer-
tifikate v zamenjavo za navadne delnice z
oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih se
štejejo: zakonec ali oseba, s katero zaposle-
ni živi v dalj časa trajajoči življenjski skup-
nosti, otroci oziroma posvojenci zaposlene-

ga, starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je
zaposleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.2.2 V primeru, da bodo družinski člani
predložili v zamenjavo več certifikatov (iz-
polnili več lastniških nakaznic), kot jih je
predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la, o čemer jih bo podjetje obvestilo v roku
15 dni po izteku roka za vplačilo.

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Dnevnik z denarjem
vplačajo navadne delnice podjetja z oznako
C iz notranjega odkupa po prodajni ceni
1.020 SIT (že upoštevan 50% popust) za
delnico.

2.3.2 Delnice za notranji odkup so na-
vadne delnice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala v roku 30
dni od dne te objave v časopisu Dnevnik na
sedežu podjetja v Ljubljani, Celovška cesta
150, v prostorih glavne blagajne, vsak de-
lovnik (od ponedeljka do petka) med 8. in
13. uro.

3.2 Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50104-698-000-0025505. Pri plačilu je tre-
ba navesti: plačilo kupnine za delnice iz
notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Ivani
Žvab na sedežu podjetja, tel. 061/15-94-360.

Sestavljeno podjetje za blagovni
promet in servisne storitve

Slovenija avto, Ljubljana

La-439

FROPS, podjetje za finance, računo-
vodstvo, obdelavo podatkov in svetovanje,
p.o., Ljubljana, Celovška 150, v okviru pro-
grama lastninskega preoblikovanja podjet-
ja, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo z odločbo št. LP 01179/1996-TT z dne
10. 4. 1996 objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja
Firma podjetja se glasi: FROPS, podjet-

je za finance, računovodstvo, obdelavo
podatkov in svetovanje, p.o., Ljubljana.
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Skrajšano ime firme se glasi: FROPS,
p.o., Ljubljana.

1.1.2 Sedež podjetja je: Ljubljana, Ce-
lovška 150.

1.1.3 Matična številka podjetja
Matična številka podjetja je: 5004012.
1.1.4  Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot podjetje v

družbeni lastnini. Celoten trajni kapital pod-
jetja predstavlja družbeni kapital, podjetje
nima nobenega zunanjega lastnika.

1.1.5 Dejavnosti podjetja
Šifra dejavnosti je 110903.
Glavne dejavnosti podjetja so obračun-

ske, računovodske in knjigovodske storitve,
ekonomski, finančni inženiring ter svetova-
nje s svojega področja dela.

1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja

kapitalski delničar
delež v %

10 Kapitalski sklad pokojnin-
skega zavarovanja,

10 Slovenski odškodninski
sklad,

20 Sklad RS za razvoj,
60 zaposleni in ostali upravi-

čenci

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja

1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-
čine lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade,

– interno razdelitev,

– notranji odkup.

1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-
skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

1.3.3. interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona, ki ustrezajo 20% druž-
benega kapitala zaposlenim, bivšim zapo-
slenim in upokojencem podjetja ter po pred-
videvanjih tudi ožjim družinskim članom
zaposlenih;

1.3.4. preneslo na sklad za prodajo za-
poslenim, bivšim zaposlenim in upokojen-
cem podjetja ter zanje odkupilo navadne
delnice iz 25. člena zakona, ki ustrezajo
40% družbenega kapitala;

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic

2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence -
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Dnevnik predložijo
lastniške certifikate v zamenjavo za navad-
ne delnice z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku Dnevnik predložijo lastniške cer-
tifikate v zamenjavo za navadne delnice z
oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih se
štejejo: zakonec ali oseba, s katero zaposle-
ni živi v dalj časa trajajoči življenjski skup-
nosti, otroci oziroma posvojenci zaposlene-
ga, starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je
zaposleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.2.2 V primeru, da bodo družinski člani
predložili v zamenjavo več certifikatov (iz-
polnili več lastniških nakaznic), kot jih je
predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la, o čemer jih bo podjetje obvestilo v roku
15 dni po izteku roka za vplačilo.

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence -

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Dnevnik z denarjem
vplačajo navadne delnice podjetja z oznako
C iz notranjega odkupa po prodajni ceni
1.040 SIT (že upoštevan 50% popust) za
delnico.

2.3.2 Delnice za notranji odkup so na-
vadne delnice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-
ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala v roku 30
dni od dne te objave v časopisu Dnevnik na
sedežu podjetja v Ljubljani, Celovška cesta
150, v prostorih glavne blagajne, vsak de-
lovnik (od ponedeljka do petka) med 8. in
13. uro.

3.2 Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50104-698-000-0025685 pri plačilu je treba
navesti: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-

ka do petka med 10. in 12. uro pri Muster
Blanki na sedežu podjetja, tel. 061/551-487.

FROPS, podjetje  za finance,
računovodstvo, obdelavo podatkov

in svetovanje, p.o., Ljubljana

La-440

IBIS inženiring biro, investicijsko sve-
tovanje, p.o., Trg Alfonza Šarha 1, Sloven-
ska Bistrica, objavlja program lastninskega
preoblikovanja, ki ga je Agencija Republi-
ke Slovenije za prestrukturiranje in privati-
zacijo odobrila z odločbo št. LP
01069/966-BJ z dne 31. 5. 1996.

1. Firma: IBIS inženiring biro, investi-
cijsko svetovanje, p.o.

Skrajšana firma: IBIS, p.o., Slovenska
Bistrica.

Sedež: Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska
Bistrica.

Matična številka: 5156815.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Mariboru, št. registr-
skega vložka 1/382-00.

2. Osnovna dejavnost je inženiring.
3. IBIS inženiringbiro, investicijsko sve-

tovanje, p.o., je podjetje v družbeni lastnini
s 100% družbenim kapitalom.

4. Podjetje se bo preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo, predvidena last-
niška struktura preoblikovanega podjetja je:

– 10% delnic oziroma deležev Kapital-
ski sklad pokojninskega in invalidskega za-
varovanja,

– 10% delnic oziroma deležev Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% delnic oziroma deležev Sklad za
razvoj oziroma po izvršeni prodaji investi-
cijske družbe,

– 60% delnic (deležev) fizične osebe -
sodelujoči v interni razdelitvi (20%) in no-
tranjem odkupu (40%) delnic oziroma dele-
žev.

6. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:

– prenos 40% navadnih delnic (deležev)
na sklade,

– interna razdelitev delnic (deležev) v
višini 20% družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic (deležev) v vred-
nosti 40% družbenega kapitala.

Prodajna cena delnic v interni razdelitvi
je 1.332 SIT, v notranjem odkupu se upo-
števa 50% popust, pri denarnih vplačilih pa
se kupnina revalorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 od dneva vpla-
čila kupnine skladu.

7. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi poziva v dnevniku Delo in
na oglasni deski podjetja:

7.1 Predložijo lastniške certifikate v za-
meno za delnice (deleže) interne razdelitve;
te delnice (deleži) so navadne, imenske in
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanjem.

Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov in potrdil v
višini 20% družbenega kapitala, bo podjetje
v nadaljnjih 15 dneh z objavo na oglasni
deski izvedlo interni razpis za ožje družin-
ske člane zaposlenih. Podjetje bo prenehalo
zbirati certifikate družinskih članov, ko jih
bo predloženih dovolj za preostanek do 20%
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družbenega kapitala. Če pa bi upravičenci
1. kroga predložili lastniške certifikate v
vrednosti, večji od 20% družbenega kapita-
la, bodo lahko presežke po proporcional-
nem znižanju uporabili za notranji odkup
delnic (deležev).

7.2 Pristopijo k programu notranjega od-
kupa: vpišejo delnice (deleže) in vplačajo
kupnino za prvi paket delnic (deležev) no-
tranjega odkupa.

Delnice (deleži) notranjega odkupa so
navadne, imenske in za čas trajanja progra-
ma notranjega odkupa neprenosljive izven
programa, razen z dedovanjem. Delnice (de-
leži), ki jih upravičenci pridobijo v notra-
njem odkupu v zameno za presežne last-
niške certifikate, so enake delnicam (dele-
žem) interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti, razen z dedovanjem, po tem pa so
enake kot druge delnice (deleži) notranjega
odkupa.

V primeru presežka vplačil, se vplačani
zneski znižajo z uporabo kriterija povpreč-
nega mesečnega osebnega dohodka oziro-
ma pokojnine zadnjih treh mesecev pred
javnim pozivom.

8. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate ter vpišejo delnice (deleže) na sede-
žu podjetja v Slovenski Bistrici, Trg Alfon-
za Šarha 1, med 8. in 12. uro. Gotovinska
vplačila izvršijo na privatizacijski podračun
podjetja št. 51810-698-12685.

30-dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov, vpis in vplačilo delnic (dele-
žev) je prekluziven - upravičenec, ki zamu-
di rok, ne more sodelovati pri interni razde-
litvi oziroma notranjem odkupu delnic (de-
ležev) podjetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic ter način in
pogoji prenosa bo urejen s pravili notranje-
ga odkupa.

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju ali na telefonski števil-
ki 062/811-195, pri Pavlini Jug. V podjetju
bo v času vpisovanja zainteresiranim na
vpogled program in sklep o preoblikovanju.

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.

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

IBIS, p.o., Slovenska Bistrica

La-430

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja Medobčinski računalniški center
Kočevje - Ribnica, p.o., Kočevje, Rožna 39,
je odobrila na podlagi 20. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo z odločbo št. LP
1438/1996-MR z dne 20. 6. 1996.

1. Firma:   Medobčinski   računalniški
center Kočevje – Ribnica, p.o.

2. Sedež: Kočevje, Rožna 39.
3. Matična številka: 5216273.
4. Pretežna dejavnost: avtomatska obde-

lava podatkov.
Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodiš-

ču v Ljubljani št. reg. vl. 1/01697/00.
5. Organiziranost: družbeno podjetje.
6. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
Sklad RS za razvoj po 29. členu –

60,03%,
Pokojninski sklad – 9,99%,
Odškodninski sklad – 9,99%,
Sklad RS za razvoj – 19,99%.
7. Način in kombinacija načinov lastnin-

skega preoblikovanja:
– prenos deležev na sklade:
Sklad RS za razvoj 80,02%, Pokojninski

sklad 9,99%, Odškodninski sklad 9,99%.
8. 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 objave
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

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

Medobčinski računalniški center
Kočevje – Ribnica, p.o., Kočevje

La-431

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij Gradis, gradbeno podjetje Ljub-
ljana, p.o., Ljubljana, Ulica Gradnikove bri-
gade 11, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo LP/724/1996-AK z dne
11. 6. 1996.

1. Firma  in  sedež:  Gradis,  gradbeno
podjetje Ljubljana, p.o., Ljubljana, Ulica
Gradnikove brigade 11, je vpisano v sodni
register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod št. reg. vložka 1/6347/00.

2. Matična številka: 5265401.
3. Dejavnost: 050100 – visoka gradnja.
4. Pravna oblika organiziranosti: Gradis,

gradbeno podjetje Ljubljana, p.o., je v 100%
družbeni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja najmanj 10%,

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

tve do 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa do 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:

– prenos delnic na sklade v višini 40%
družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
družbenega kapitala,

– notranji odkup delnic v višini 40%
družbenega kapitala.

7. Javni poziv upravičencem
7.1 Interna razdelitev
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,

p.o., Ljubljana poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja Gradis GP Ljubljana), da v
30 dneh po objavi tega poziva vpišejo del-
nice v zameno za lastniške certifikate in
potrdila ter tako sodelujejo pri interni raz-
delitvi delnic. V primeru, da bo vrednost
tako zbranih lastniških certifikatov in potr-
dil manjša od 20% družbenega kapitala, bo
podjetje objavilo interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih. Preostanek delnic,
ki ne bo razdeljen niti na ta način, bo pod-
jetje preneslo na Sklad RS za razvoj v skla-
du s 23. členom ZLPP.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil večja od
20% družbenega kapitala, lahko upravičen-
ci do notranjega odkupa, ki so sodelovali
pri interni razdelitvi, presežne lastniške cer-
tifikate in potrdila uporabijo kot kupnino za
navadne delnice oznake D v programu no-
tranjega odkupa tako, da se presežek certifi-
katov in potrdil uporabi proporcionalno za
vsakega udeleženca posebej. V notranjem
odkupu ne morejo sodelovati ožji družinski
člani zaposlenih.

Delnice interne razdelitve imajo oznako
B, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem;
dajejo pravico do upravljanja in do dividende.

7.2 Notranji odkup
Gradis GP Ljubljana, p.o., poziva vse

upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da sodelujejo
pri notranjem odkupu delnic podjetja.

Z notranjim odkupom se bo na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja odkupilo do 40% vrednosti družbene-
ga kapitala. Upravičenci lahko kupijo delni-
ce s 50% popustom in možnostjo postopne-
ga odplačevanja.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30-dnevnem roku od
objave poziva v časopisu Slovenec in na
oglasni deski podjetja.

Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da
pristopajo k programu notranjega odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice se bodo vplačevale s
presežki lastniških certifikatov oziroma po-
trdil in denarnimi vplačili udeležencev pro-
grama.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo poleg pravice do udelež-
be na dobičku tudi pravico do upravljanja.
So neprenosljive izven programa notranje-
ga odkupa za čas trajanja programa, razen z
dedovanjem oziroma so prenosljive v okvi-
ru programa notranjega odkupa med udele-
ženci programa.

Delnice, pridobljene za presežne lastniš-
ke certifikate oziroma potrdila imajo ozna-
ko D in so neprenosljive dve leti od izdaje,
nato pa se izenačijo z ostalimi delnicami
notranjega odkupa.
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8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa lahko upravičenci v okviru zgo-
raj opredeljenega roka vpisujejo vsak de-
lovni dan od 9. do 14. ure v računovodstvu
podjetja. Delnice notranjega odkupa se lah-
ko vplačujejo tudi v gotovini na privatiza-
cijski podračun št. 50103-698-22657.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa ter vplačila lahko upra-
vičenci dobijo v dopoldanskem času pri Iz-
toku Tomincu dipl. ek. in Mileni Bergant,
tel. 061/140-11-28 int. 164.

Gradis gradbeno podjetje
Ljubljana

La-432

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Intes, Pod-
jetje Mlin in testenine, p.o., Meljska c. 19,
Maribor, ki ga je z odločbo št. LP
01032/1996-BS z dne 12. 6. 1996 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in privatizaci-
jo ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, podjetje Intes, Pod-
jetje Mlin in testenine, p.o., Meljska c. 19,
Maribor, objavlja program lastninskega
preoblikovanja.

1. Firma in sedež: Intes, Podjetje Mlin
in testenine, p.o., Meljska c. 19, Maribor.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru
pod številko reg. vl. 1/780-00, Maribor.

2. Matična številka: 5102294.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjet-

ja je proizvodnja testenin in jušnih izdelkov
ter mletje in luščenje žita.

4. Pravna oblika organiziranosti: Podjet-
je Intes, Podjetje Mlin in testenine, p.o.,
Meljska c. 19, Maribor, je v 100% družbeni
lasti.

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 javne prodaje – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:

– 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,

– javna prodaja v višini do  40% razpisa-
nih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje Intes, Podjetje Mlin in testeni-

ne, p.o., Meljska c. 19, Maribor, poziva vse
zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojen-
ce podjetja, da v 30-dnevnem roku po obja-
vi tega oglasa in poziva v podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Večer vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate (I. krog).
Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok za

predložitev lastniškega certifikata, ne more
sodelovati pri interni razdelitvi delnic pod-
jetja. Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, kar bo najkasneje v 10 dneh po za-
ključku vpisnega roka ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa na og-
lasni deski najkasneje v naslednjih 10 dneh,
začel teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju Intes, Podjetje Mlin in testenine, p.o.,
Meljska c. 19, Maribor (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.

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive dve leti po pridobitvi,
razen z dedovanjem.

7.2 Delnice iz interne razdelitve bodo
upravičenci lahko vpisovali vsak delovni
dan od 8. do 15. ure na sedežu podjetja
Intes, Podjetje Mlin in testenine, p.o., Melj-
ska c. 19, Maribor, pri Žuraj Ireni, v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.

7.4 Delnice iz naslova javne prodaje bo-
do zainteresirani upravičenci lahko vpiso-
vali na podlagi ločenega javnega poziva, ki
bo, najkasneje v roku 30 dni po pridobitvi
dovoljenja za javno prodajo, objavljen v
dnevniku Večer.

8. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Žuraj Ireni tel. 25-061 int. 08.

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

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

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

Intes, Podjetje Mlin in testenine, p.o.,
Maribor

La-417

Na podlagi odločbe Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št. LP 01161-1/1995-MR z dne 19. 6.
1996 objavlja Jelovica, lesna industrija,
p.o., Škofja Loka, Kidričeva 58, spremem-
bo programa lastninskega preoblikovanja
podjetja glede na program, ki ga je odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01161/1995-BS z dne 11. 12. 1995 in je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/96, in
sicer zaradi znižanja višine razpisanega po-
večanja lastniškega kapitala podjetja s prej
23% na 15% nominiranega družbenega ka-
pitala, tako da spremenjene točke že objav-
ljenega programa sedaj v celoti glase:

6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– prenos 20% delnic na Sklad Republike
Slovenije za razvoj,

– prenos 10% na Slovenski odškodnin-
ski sklad,

– prenos 10% na Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% delnic,

– prodaja delnic z javno dražbo kot teh-
niko povečanja lastniškega kapitala podjet-
ja za 15,1% nominiranega družbenega kapi-
tala.

7. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– upravičenci iz naslova denacionaliza-
cije 11,5%,

– Sklad RS za razvoj 15,5%,

– Slovenski odškodninski sklad 7,5%,

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 18%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve in notranjega odkupa 36%,

– fizične oziroma pravne osebe iz naslo-
va prodaje delnic z javno dražbo 11,5%.

8. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
8.3. Večanje lastniškega kapitala podjet-

ja s prodajo delnic z javno dražbo

Podjetje bo zaradi prodaje delnic z javno
dražbo kot načinom povečanja lastniškega
kapitala izdalo 167.000 delnic z oznako G s
skupno nominalno vrednostjo 167,000.000
SIT, tj. v višini 15,1% nominiranega druž-
benega kapitala.

Delnice z oznako G imajo nominalno
vrednost 1.000 SIT, so imenske, navadne,
dajejo pravico do upravljanja in do dividen-
de in bodo prosto prenosljive po vpisu druž-
be v sodni register in takoj, ko bodo izpol-
njeni pogoji za trgovanje z njimi na organi-
ziranem trgu vrednostnih papirjev.

Izhodiščna prodajna cena za posamezno
delnico znaša 1.000 SIT in se poveča za
indeks drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva javne dražbe. Delnice bodo ponu-
jene v paketih, tako da se bo izklicevala
cena posameznega paketa delnic, določena
kot zmnožek med izklicno ceno posamezne
delnice in številom delnic v paketu.

Delnice z oznako G vpišejo in vplačajo
domače in tuje fizične in pravne osebe – pri
čemer imajo domače fizične osebe pred-
kupno pravico, in sicer z gotovinskimi vpla-
čili, z obračunanim, a neizplačanim delom
osebnih dohodkov zaposlenih oziroma biv-
ših zaposlenih v podjetju, z vplačili v pod-
jetje za nakup delnic pred preoblikovanjem
ali z zamenjavo obveznic in drugih obvez-
nosti podjetja za delnice.

Podrobneje bodo javna dražba in pravila
pristopa opredeljeni v javnem oglasu v ča-
sopisih Delo in Gorenjski Glas, sočasno ozi-
roma najkasneje v roku enega tedna od ob-
jave tega poziva v Uradnem listu RS.

9. Dodatne informacije

Vse dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja so na voljo v splošni in finanč-
no-računovodski službi podjetja, in sicer
vsak delovnik od 8. do 14. ure, po tel.
064/61-30 ali osebno.
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10. Kontaktna oseba
Kontaktni osebi sta Irena Košnjek in Sa-

bina Malovrh, tel. 064/61-30, faks
064/634-734.

Jelovica, lesna industrija, p.o.,
Škofja Loka

La-422

Skladno s predpisi podjetje Informatika,
d.o.o., objavlja program lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01625/1996-GV z dne 21. 6. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo.

1. Firma in sedež: Informatika, podjet-
je za informacijske storitve in inženiring,
d.o.o., Maribor, Vetrinjska ul. 2.

Podjetje je registrirano pri Okrožnem so-
dišču v Mariboru, pod št. registrskega vlož-
ka 1/871-00 z dne 1. 7. 1991.

2. Matična številka: 5259363.
3. Dejavnost: 110905.
Osnovna dejavnost podjetja je načrtova-

nje, izdelovanje, uvajanje in vzdrževanje
programske računalniške opreme, izvajanje
računalniških informacijskih storitev, nakup
in prodaja sistemske in aplikativne program-
ske opreme.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Informatika je družba z omeje-

no odgovornostjo v mešani lasti s tem, da so
za 78,33% kapitala znani lastniki, preosta-
nek 21,67% pa je družbeni kapital.

5. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja: znani lastniki 80,01%,
Sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja 2%, Odškodninski sklad 2%, Sklad
RS za razvoj 4%, upravičenci iz naslova
interne razdelitve in notranjega odkupa
11,99%.

Odstotek delnic Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja se
bo povečal za višino neplačanih davkov in
prispevkov na neto osnovne osebne dohod-
ke iz 4. odstavka 25.a člena zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij. Temu
ustrezno se bo zmanjšal odstotek delnic ude-
ležencem interne razdelitve in notranjega
odkupa.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja: pre-
nos navadnih deležev na sklade – 40%, in-
terna razdelitev – 20%, notranji odkup –
40% družbenega kapitala.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu dele-
žev

7.1. Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva upravičence (vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
časopisu Večer ter na oglasnih deskah pod-
jetja, predložijo lastniške certifikate in potr-
dila iz 25.a člena. Upravičenec, ki zamudi
rok, ne more sodelovati pri interni razdeli-
tvi deležev podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20%, bo podjetje za preostanek deležev
do 20% vrednosti celotnega družbenega ka-
pitala podjetja, opravilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih. Interni raz-
pis za ožje družinske člane bo potekal na
dogovorjenih vpisnih mestih v podjetju v
roku 15 dni od objave internega razpisa.

7.2. Notranji odkup deležev
Podjetje poziva upravičence (vse zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delav-
ce), da lahko sodelujejo pri notranjem od-
kupu deležev podjetja.

Upravičenci bodo deleže notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati in potrdili iz 25.a člena ter gotovino v
30 dneh po objavi tega poziva. Gotovinska
vplačila opravijo na privatizacijski podra-
čun podjetja št. 51800-698-000-0018491.

Vpisni rok je prekluziven, upravičenec,
ki ga zamudi, izgubi pravico do sodelovanja
v postopku lastninskega preoblikovanja.

8. Vpisovanje in vplačilo deležev
Deleže iz interne razdelitve kot tudi iz

programa notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vplačevali 30 dni po objavi tega
poziva v dnevniku Večer, vsak delovnik
med 8. in 14. uro na blagajni podjetja.

9. 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.

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

10. Dodatne informacije v zvezi s sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
družbe so na razpolago na tel. 062/225-661
pri Adeli Godnič.

Informatika, d.o.o., Maribor

Št. 1051-96 La-426

Unior, Kovaška industrija Zreče, p.o.,
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja, ki ga je na podlagi določbe 6. odstavka
20. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93,
31/93) odobrila Agencija RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01510/1996-ASA Z 14. 6. 1996.

1. Firma:  Unior,  Kovaška  industrija
Zreče, p.o.

2. Sedež: Zreče, Kovaška 10.
3. Matična številka: 5042437.
4. Registracija: podjetje je vpisano v sod-

ni register pri Temeljnem sodišču v Celju,
enota v Celju, pod št. reg. vložka 1-248-00.

5. Dejavnost: osnovna dejavnost podjet-
ja je 011313 – proizvodnja orodja, druge
dejavnosti so razvidne iz vpisa podjetja v
sodni register.

6. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje s 100% družbeno lastnino.

7. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– Pokojninski sklad – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

20%,
– upravičenci notranjega odkupa – 40%.
8. Predviden način oziroma kombinacija

lastninskega preoblikovanja:

– 40% družbenega kapitala prenos na-
vadnih delnic oznake A na sklade,

– interne razdelitve delnic v višini 20%
družbenega kapitala v zameno za lastniške
certifikate in potrdila za neizplačani del
osebnih dohodkov,

– notranji odkup delnic do 40% družbe-
nega kapitala.

9. Javni poziv vsem upravičencem k vpi-
su in vplačilu delnic

9.1. Interna razdelitev
Podjetje nameni 20% osnovnega kapita-

la iz otvoritvene bilance za interno razdeli-
tev v obliki navadnih delnic oznake B.

Unior, Kovaška industrija Zreče, p.o.,
poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja Unior, Kovaška indu-
strija Zreče, p.o., podjetja Unior – Atras,
d.o.o. in podjetja Rhydcon, d.o.o., Šmarje
pri Jelšah, da najkasneje v 30-dnevnem ro-
ku po objavi poziva vpišejo delnice v zame-
njavo za lastniške certifikate in potrdila o
neizplačanem delu OD. Rok prične teči z
dnevom objave poziva na oglasnih deskah
podjetja, podjetja Unior Atras, d.o.o., pod-
jetja Rhydcon, d.o.o. in v dnevniku Repub-
lika.

Upravičenci, ki v tem roku ne bodo vpi-
sali delnic v zameno za lastniške certifikate
in potrdila o neizplačanem delu OD, s certi-
fikati in potrdili ne morejo sodelovati pri
programu interne razdelitve. Delnice, ki bo-
do razdeljene upravičencem v okviru inter-
ne razdelitve, so navadne, glasijo na ime in
so neprenosljive dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil za neizpla-
čani del osebnih dohodkov večja od 20%
osnovnega kapitala, lahko upravičenci, ki
so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
certifikate in potrdila za neizplačani del OD,
uporabijo za pridobitev navadnih delnic oz-
nake D v programu notranjega odkupa tako,
da se presežek certifikatov oziroma potrdil
uporabi proporcionalno za vsakega udele-
ženca posebej.

9.2. Notranji odkup
Unior, Kovaška industrija Zreče, p.o.,

poziva vse upravičence, da v 30-dnevnem
roku po objavi poziva vpišejo in vplačajo
kupnino za delnice podjetja s 50% popu-
stom. Rok prične teči z dnevom objave na
oglasnih deskah podjetja in v dnevniku Re-
publika.

Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket navadnih delnic oznake C oziroma D,
postanejo udeleženci programa notranjega
odkupa. V primeru, da udeleženci z vplači-
lom lastninskih certifikatov ali potrdil za
neizplačani del osebnih dohodkov, preseže-
jo celotni znesek kupnine za celotni odsto-
tek osnovnega kapitala, ki je vključen v pro-
gram notranjega odkupa, uporabi podjetje
pri znižanju proporcionalno merilo. V pri-
meru, da bodo udeleženci vplačali preveč
delnic z denarjem ali potrdili za neizplača-
ne plače oziroma certifikati, se pri nižanju
upravičenj do vpisanih delnic uporabi krite-
rij povprečnega mesečnega OD zadnjih treh
mesecev pred izvedbo vplačila, preplačila
pa bodo upravičenci dobili vrnjena.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo
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pravico do dividende in so neprenosljive
izven programa notranjega odkupa, razen v
primeru dedovanja. Prenosljivost delnic v
okviru programa notranjega odkupa je ome-
jena z zahtevo, da ostane najmanj 1/3 zapo-
slenih med udeleženci programa.

9.3. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in delnice

iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali vsak
delovni dan od 9. do 14. ure na sedežu pod-
jetja.

10. Možnost dodatnih informacij
Upravičenci lahko dobijo vse dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 7. do 15. ure, po tel.
063/762-122, pri Korošec Gorazdu.

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
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja var-
stvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave, s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbe Agencije o odo-
britvi programa problikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestukturiranje in priva-
tizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Unior-Zreče, p.o., Zreče

Št. 293/96 La-423

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
Trgovsko podjetje Kvik, d.d., Maribor, Gos-
poska 8-10, na podlagi lastninskega preob-
likovanja podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01076/1996-GV z dne 14. 6. 1996 odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo naslednji program
lastninskega preoblikovanja.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Trgovsko podjetje

Kvik, d.d., Maribor, Gosposka 8-10.
2. Podjetje je registrirano kot delniška

družba v družbeni lastnini pri registrskem
sodišču v Mariboru s sklepom Srg 2839/92
z dne 29. 7. 1992, pod št. reg. vložka
1/919-00.

3. Matična številka: 5259347000.
4. Šifra dejavnosti: 070131.
5. Dejavnost podjetja: glavna dejavnost

podjetja je trgovina na drobno in debelo z
neživilskimi in živilskimi proizvodi.

6. Pravna oblika organiziranosti: Trgov-
sko podjetje Kvik, d.d., je delniška družba,
organizirana kot podjetje v družbeni lastni-
ni.

7. Vrednost kapitala po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993, ki je predmet last-
ninskega preoblikovanja, znaša 736,288.000
SIT.

Ocenjena vrednost podjetja s strani poob-
laščenega cenilca za vrednotenje podjetij
znaša 606,800.000 SIT. Vrednost osnovne-
ga nominiranega kapitala po izločitvi re-
zerv na podlagi 59. in 59.a člena spremenje-

ne in dopolnjene uredbe o metodologiji za
izdelavo otvoritvene bilance v višini
250,848.000 SIT znaša 485,440.000 SIT.

V postopku lastninskega preoblikovanja
Trgovskega podjetja Kvik, d.d., se izda gle-
de na ugotovljeno vrednost nominiranega
osnovnega družbenega kapitala 48.544 na-
vadnih delnic.

Nominalna vrednost 1 delnice je 10.000
SIT.

Prodajna cena 1 delnice je 12.500 SIT.
II. Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja:
1. Sklad za razvoj Republike Slovenije –

20%,
2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad pokojninskega invalidskega za-

varovanja – 10%,
4. upravičenci iz naslova interne razde-

litve (zaposleni, bivši zaposleni in upokoje-
ni delavci podjetja) – 20%,

5. notranji odkup oziroma upravičenci iz
notranjega odkupa – 40%.

III. Predvideni način oziroma kombina-
cija načinov lastninskega preoblikovanja

1. Prenos delnic na Sklad Republike Slo-
venije za razvoj v višini 20% družbenega
kapitala.

2. Prenos navadnih delnic na Odškod-
ninski sklad v višini 10%.

3. Prenos navadnih delnic na Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja v višini 10% družbenega kapitala.

Delnice, prenesene na sklade, imajo last-
nost navadnih delnic iz 22. člena zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

4. Interna razdelitev delnic – 20%.
5. Notranji odkup delnic – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-

nic
1. Interna razdelitev
Trgovsko podjetje Kvik Maribor, Gos-

poska 8-10, poziva vse upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da v 30 dneh od javne obja-
ve tega oglasa v dnevniku Večer, predložijo
svoje lastniške certifikate in potrdila iz 25/a
člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij v zameno za delnice interne razde-
litve in tako sodelujejo pri interni razdelitvi
podjetja. Te delnice so navadne, glasijo se
na ime in so neprenosljive 2 leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem. Nominalna
vrednost delnice je 10.000 SIT, prodajna
cena delnice 12.500 SIT za 1 delnico. V
primeru, če bo vrednost tako zbranih last-
niških certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo podjetje objavilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih z
objavo na oglasni deski v podjetju. Preosta-
nek delnic, ki ne bo razdeljen niti na ta
način, bo podjetje preneslo na Sklad Repub-
like Slovenije za razvoj v skladu z zako-
nom. Preostanek delnic, ki se bo prenesel na
Sklad Republike Slovenije za razvoj, bo
imel značilnosti delnic iz 22. člena zakona.
Interni razpis za ožje družinske člane, bo
potekal v prostorih TP Kvik, d.d., Maribor,
Gosposka 8-10, ter v veleblagovnici, bla-
govnicah in drugih trgovinah podjetja v ro-
ku 20 dni od dneva objave poziva na ogla-
sni deski v podjetju. V primeru, če bo vred-
nost vloženih lastniških certifikatov večja
od 20% družbenega kapitala, lahko upravi-
čenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi,

presežne lastniške certifikate uporabijo za
kupnino za delnice v programu notranjega
odkupa tako, da se presežek certifikatov
uporabi proporcionalno za vsakega udele-
ženca posebej. V primeru preplačila zneska
kupnine za družbeni kapital, ki je namenjen
interni razdelitvi ožjim družinskim članom
zaposlenih, bo veljal kriterij proporcional-
nosti, kar pomeni, da se bo vsem ožjim dru-
žinskim članom, ki so vložili svoj lastniški
certifikat v podjetje, uporabil proporcional-
ni del vloženega certifikata. S presežnimi
certifikati interne razdelitve ožji družinski
člani zaposlenih ne morejo sodelovati v no-
tranjem odkupu podjetja.

2. Notranji odkup
Trgovsko podjetje Kvik, d.d., Maribor,

Gosposka 8-10, poziva vse upravičence (vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja), da v 30 dneh od javne obja-
ve tega oglasa v dnevniku Večer in na ogla-
snih deskah v podjetju, s pisno izjavo odlo-
čijo, da pristopijo k programu notranjega
odkupa in s tem hkrati se strinjajo s pravili
notranjega odkupa. Ko upravičenci plačajo
kupnino za prvi paket delnic, postanejo ude-
leženci notranjega odkupa. Delnice iz na-
slova notranjega odkupa so navadne delnice
z nominalno vrednostjo 10.000 SIT in s pro-
dajno ceno 12.500 SIT ter z upoštevanjem
50% popusta znaša cena delnice 6.250 SIT.
Prvi paket delnic iz naslova notranjega od-
kupa bodo upravičenci vplačali z morebni-
mi presežnimi certifikati iz interne razdeli-
tve in z denarnimi vplačili. Upravičenci bo-
do delnice vplačevali na poseben privatiza-
cijski podračun podjetja, ki ga je podjetje že
odprlo pri Agenciji za plačilni promet Mari-
bor, št. 51800-698-14450. Pri vplačilu na
privatizacijski podračun je potrebno nave-
sti: plačilo kupnine za delnice v notranjem
odkupu, vplačila pa potekajo do 30. dne po
objavi v dnevniku Večer. Upravičenci bodo
iz interne razdelitve delnic in notranjega
odkupa lahko vplačevali in vpisovali delni-
ce (začasnice) na sedežu podjetja, Gospo-
ska 8-10, na blagajni podjetja, in sicer vsak
delovnik v času od 8. do 12. ure, v roku 30
dni od objave tega oglasa v dnevniku Ve-
čer. Delnice iz naslova notranjega odkupa
so neprenosljive 2 leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot druge delnice programa notra-
njega odkupa ter so imenske in navadne. V
primeru, da vplačila udeležencev notranje-
ga odkupa presežejo znesek kupnine za do-
ločen odstotek družbenega kapitala, vklju-
čenega v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski ustrezno znižajo, podjetje
uporabi pri znižanju kriterij povprečnega
mesečnega osebnega dohodka zadnjih treh
mesecev tako, da se spremeni razmerje, ki
je nastalo z vplačilom.

Kolikor lastninsko preoblikovanje pod-
jetja s kombinacijo načinov interne razdeli-
tve in notranjega odkupa podjetje ne bi us-
pelo v celoti izvesti, bo uporabilo kot meto-
do lastninskega preoblikovanja tudi prenos
navadnih delnic na Sklad za razvoj.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dodatne informacije

dobijo vsak delovnik med 8. in 10. uro pri
Jolandi Slatinšek oziroma v pravni službi,
tel. 225-091.

Trgovsko podjetje Kvik, d.d., Maribor
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Št. 67/96 La-424

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Zavod za urbanizem, p.o., Grajska
ul. 7, Maribor, na podlagi programa lastnin-
skega preoblikovanja podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 01057/1996-TJ z dne 20. 6.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo program lastninskega
preoblikovanja Zavoda za urbanizem, p.o.,
Maribor.

I. Podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Zavod za urbanizem,

p.o., Grajska ul. 7, Maribor.
Podjetje je registrirano pri registrskem

sodišču v Mariboru, s sklepom št. Srg 3/90
z dne 17. 4. 1990, pod številko registrskega
vložka št. 1/730-00 Maribor.

2. Matična številka: 5066204.
3. Dejavnost: 74.202.
Osnovna dejavnost podjetja je prostor-

sko planiranje in urbanistično načrtovanje.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je Zavod za urbanizem, p.o., je podjetje v
družbeni lastnini.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanega podjetja:

1. Mestna občina Maribor – 60%,
2. Pokojninski sklad – 4%,
3. Odškodninski sklad – 4%,
4. pooblaščene investicijske družbe –

8%,

5. upravičenci iz naslova interne razde-
litve – 8%,

6. upravičenci notranjega odkupa – 16%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos začasnic poslovnega deleža na

sklade – 40% (10% + 10% + 20%),
2. interna razdelitev začasnic poslovne-

ga deleža – 20%,

3. notranji odkup začasnic poslovnega
deleža – 40%.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu zača-
snic poslovnega deleža

4.1. Interna razdelitev začasnic poslov-
nega deleža

Zavod za urbanizem, p.o., poziva vse
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja), da v ro-
ku 30 dni po objavi tega oglasa v časopisu
Večer, predložijo svoje lastniške certifikate
v zameno za začasnice poslovnega deleža
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi za-
časnic poslovnega deleža v višini 20% druž-
benega kapitala podjetja.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve začasnic poslovnega de-
leža v Uradnem listu RS, časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20%, bo podjetje za preostanek začasnic
poslovnega deleža do 20% vrednosti celot-
nega družbenega kapitala podjetja, opravilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasni
deski podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojen-
ci) večja od 20% družbenega kapitala, lah-
ko upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, presežne lastniške certifikate
uporabijo za kupnino za začasnice poslov-
nega deleža v programu notranjega odkupa,
tako da se presežek certifikatov uporabi pro-
porcionalno za vsakega udeleženca pose-
bej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža,
ki ne bodo razdeljene niti po prvem in dru-
gem krogu vpisovanja lastniških certifika-
tov v postopku interne razdelitve, bo pod-
jetje preneslo Skladu RS za razvoj za name-
ne odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2. Notranji odkup začasnic poslovnega
deleža

Zavod za urbanizem, p.o., poziva upra-
vičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da lahko sode-
lujejo pri notranjem odkupu začasnic po-
slovnega deleža podjetja. Notranji odkup za-
časnic poslovnega deleža bo potekal istoča-
sno z interno razdelitvijo začasnic poslov-
nega deleža v višini 40% družbenega
kapitala z upoštevanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov interne razdelitve.

Kupnina, vplačana z denarnimi vplačili,
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vplačevanje začasnic poslovnega deleža
za lastninske certifikate bo potekalo na se-
dežu podjetja vsak delovnik med 8. in 14.
uro, v 30-dnevnem razpisnem roku, ki prič-
ne teči od dneva objave v dnevniku Večer.
Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža so lahko
vplačane z denarjem tudi na poseben priva-
tizacijski podračun podjetja pri Agenciji RS
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-15479 z navedbo: plačilo kupni-
ne za začasnice poslovnega deleža v notra-
njem odkupu, z odobritvijo na žiro račun v
30 dneh po objavi. Vsako nakazilo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, upravičenec dokaže s potr-
jeno položnico na sedežu podjetja v 30 dneh
po objavi v časopisu Večer.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnem
mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presež-
nih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovine se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju predzadnjega od-
stavka 32. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.

V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

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

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

VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Irmi Kmetič,
in sicer po tel. 062/223-881, int. 105, ali
osebno na sedežu podjetja.

Zavod za urbanizem, p.o., Maribor

La-425

CO Libri, p.o., Ljubljana, Prešernova 5,
Ljubljana, objavlja program lastninskega
preoblikovanja, ki ga je Agencija Republi-
ke Slovenije za prestrukturiranje in privati-
zacijo odobrila z odločbo št. LP
01092/1996-TJ dne 13. 5. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma in sedež: CO Libri, p.o., Ljublja-

na, Prešernova 5.
Podjetje je vpisano v sodni register prav-

nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota Ljubljana, pod št. reg. vl. 1/2644/00.

Matična številka: 5049091.
Osnovna dejavnost: založništvo.
Oblika organiziranosti podjetja: 100%

družbena lastnina.
2. Podjetje bo pri lastninskem preobli-

kovanju družbenega kapitala uporabilo na-
slednje načine:

– prenos 40% delnic na sklade;
– interna razdelitev v višini 20% družbe-

nega kapitala;
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala.
3. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
3.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi oglasa v časopisu Dnevnik
in na oglasni deski podjetja, vpišejo delnice
v zameno za lastniške certifikate.

Če v podjetju v navedenem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih in-
terni razdelitvi, bo z objavo internega ogla-
sa začel teči 30-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj v skladu z zakonom.
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V primeru, da je lastniških certifikatov
več, kot je 20% vseh delnic, bo presežek
uporabljen za notranji odkup.

Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdila. Po vpisu preobli-
kovanja v sodni register bo te začasnice ozi-
roma potrdila nadomestilo z delnicami, ki
pa so neprenosljive dve leti po pridobitvi,
razen z dedovanjem.

3.2. Notranji odkup
Podjetje CO Libri, p.o., Ljubljana, pozi-

va vse zaposlene, nekdanje zaposlene in
upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi
v časopisu Dnevnik in na oglasni deski pod-
jetja, vpišejo in vplačajo delnice s 50% po-
pustom. Delnice se bodo vplačale z more-
bitnimi presežki certifikatov iz interne raz-
delitve in z gotovino.

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

Delnice, ki jih upravičenec pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za last-
niške certifikate oziroma potrdila, so kot
delnice internega odkupa neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem. Po preteku dveh
let pa so enake kot ostale delnice programa
notranjega odkupa.

Lastniški certifikati se vplačujejo na se-
dežu podjetja vsak delovnik od 9. do 15.
ure.

Za namen zbiranja gotovinskih vplačil
za delnice notranjega odkupa je odprt pri
Agenciji RS za plačilni promet poseben pri-
vatizacijski račun: 50101-698-26411.

3.3. Dodatne informacije v zvezi z sode-
lovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja lahko upravičenci dobijo pri direk-
torici podjetja Majdi Sikošek, tel.
125-51-11.

CO Libri, p.o., Ljubljana

Št. 3/0-1621/1-96 La-442

Telekom Slovenije, p.o., objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 02034/1996-MD z dne 14. 6.
1996

1. Status podjetja.
1.1. Firma: Telekom Slovenije, p.o.
1.2. Sedež: Cigaletova 15, Ljubljana.
1.3. Matična številka: 5014018.
1.4. Pretežna dejavnost: telekomunika-

cije - I 64.20.
1.5. Pravna oblika organiziranosti: Tele-

kom Slovenije je organizirano kot družbeno
podjetje s polno odgovornostjo, v katerem
je po sklepu Vlade Republike Slovenije
73,81% vrednosti družbenega kapitala last-
nina Republike Slovenije.

Podjetje je registrirano pri Okrožnem so-
dišču v Ljubljani - Oddelek za gospodarsko
sodstvo s sklepom št. Srg 1/95, pod št. regi-
strskega vložka 1/24624/00 z dne 3. 1. 1995.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

2.1. Delež Republike Slovenije:
– po Sklepu Vlade Republike Slovenije –

73,81%
– z upoštevanjem delnic Republike Slo-

venije v zameno za trajne vloge – 73,91%
2.2. Za lastninsko preoblikovanje –

26,09%

od tega:
– Slovenski odškodninski sklad – 10%
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja  – 10%
– Sklad Republike Slovenije za razvoj–

20%
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve (največ) – 20%
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa (največ) – 40%
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
3.1. Prenos navadnih delnic na sklade –

40%
3.2. Interna razdelitev delnic – do 20%
3.3. Notranji odkup delnic podjetja – do

40%
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev
Podjetje Telekom Slovenije, p.o. poziva

vse upravičence - zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja ter podjet-
ja Mobitel, d.d., Ljubljana, da v času od
vključno 1. avgusta do 30. avgusta 1996
predložijo lastniške certifikate in potrdila
za neizplačan del plač po 25. a členu ZLPP
v zameno za delnice ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi delnic podjetja.

V primeru presežkov lastniških certifi-
katov in potrdil upravičencev se bodo le - ti
uporabljali za kupnino za delnice notranje-
ga odkupa proporcionalno za vsakega ude-
leženca posebej.

Če v navedenem roku upravičenci ne bo-
do vpisali vseh 20% delnic, namenjenih in-
terni razdelitvi, bo podjetje opravilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Rok za predložitev certifikatov le-teh bo
15 dni od dneva objave internega razpisa na
oglasni deski podjetja.

V primeru, da bodo družinski člani pred-
ložili več lastniških certifikatov kot bo vred-
nost družbenega kapitala za ta namen, se
bodo njihova vplačila proporcionalno zni-
žala. O preplačilu jih bo podjetje obvestilo.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti na ta način, bo podjetje preneslo na
Sklad Republike Slovenije za razvoj v skla-
du s 23. členom ZLPP.

Delnice, pridobljene z interno razdeli-
tvijo, so navadne delnice z oznako B, glasi-
jo na ime in so neprenosljive dve leti od
izdaje, razen z dedovanjem.

Višina kapitala je ugotovljena po stanju
1. 1. 1995.

Nominalna vrednost ene delnice je
10.000 SIT, izhodiščna prodajna cena ene
delnice določena na dan 1. 1. 1993 znaša
9.126 SIT.

4.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence - zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja ter podjetja Mobitel, d.d., Ljublja-
na, da v času od vključno 1. avgusta do 30.
avgusta 1996 vplačajo delnice in tako po-
stanejo udeleženci notranjega odkupa.

Delnice se odkupujejo s 50-odstotnim
popustom in jih upravičenci lahko vplačajo
s presežkom lastniških certifikatov in potr-
dil za neizplačan del plač po 25. a členu
ZLPP iz interne razdelitve ter z denarnimi
vplačili.

Delnice, ki jih podjetje odkupi v korist
udeležencev notranjega odkupa za presežne

lastniške certifikate in potrdila po 25.a. čle-
nu ZLPP, so delnice z oznako D in so enake
kot delnice interne razdelitve, po preteku
dveh let pa so enake kot ostale delnice pro-
grama notranjega odkupa, če program no-
tranjega odkupa še traja.

Delnice, ki jih podjetje odkupi v imenu
in za račun udeležencev notranjega odkupa,
pri čemer kupnino zanje poravna z denarni-
mi sredstvi, so navadne delnice z oznako C
in so neprenosljive izven programa notra-
njega odkupa za čas trajanja notranjega od-
kupa, razen z dedovanjem, prenosljive pa
so v okviru programa notranjega odkupa, z
omejitvijo, da mora sodelovati najmanj ena
tretjina zaposlenih.

V primeru, da notranji odkup ne uspe v
celotnem obsegu - v prvem obroku ni vpla-
čanih in odkupljenih 20% delnic notranjega
odkupa, podjetje podaljša rok javnega pozi-
va ter vplačilo delnic še za 30 dni in ponovi
javno objavo.

V primeru presežka kupnine uporabi pod-
jetje 32. člen uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in izvedbi posameznih nači-
nov lastninskega preoblikovanja podjetij.

Višina kapitala je ugotovljena po stanju
1. 1. 1995.

Nominalna vrednost ene delnice je
10.000 SIT, izhodiščna prodajna cena ene
delnice določena na dan 1. 1. 1993 znaša
9.126 SIT.

Prodajna cena delnice se pri vplačilu z
gotovina revalorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva plačila
kupnine Skladu. Cena delnic, ki se odkupu-
jejo v zameno za presežene lastniške certi-
fikate in potrdila upravičencev, se ne reva-
lorizira.

4.3. Vpis delnic
Delnice interne razdelitve in delnice no-

tranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpi-
sovali in vplačevali od vključno 1. avgusta
do 30. avgusta 1996 na blagajnah Poslovnih
enot in Uprave podjetja, na sledečih naslo-
vih:

– PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– PE Koper, Kolodvorska 4, 6000 Ko-

per,
– PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13,

4000 Kranj,
– PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000

Ljubljana,
– PE Maribor, Slomškov trg 10, 2000

Maribor,
– PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000

Murska Sobota,
– PE Nova Gorica, Kidričeva 17, 5000

Nova Gorica,
– PE Novo mesto, Novi trg 7 A, 8000

Novo mesto,
– PE Trbovlje, Trg revolucije 27, 1240

Trbovlje,
– Uprava podjetja, Cigaletova 15, 1000

Ljubljana,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka

in sicer:
– v ponedeljek in sredo od 8. ure do 17.

ure,
– v torek, četrtek in petek pa od 8. ure do

14. ure,
in na vseh poštnih enotah v Sloveniji.
Vplačila delnic za notranji odkup z de-

narnimi vplačili se izvede z nakazilom na
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poseben privatizacijski račun št.
50100-698-000-0025344 na ime Telekom
Slovenije p.o., 1000 Ljubljana, Cigaletova
15 - privatizacija, z navedbo “plačilo kupni-
ne za delnice v notranjem odkupu” v zgoraj
opredeljenem roku.

Udeleženci notranjega odkupa pristopijo
k pravilom notranjega odkupa s pristopno
izjavo, ji jo podajo ob vplačevanju delnic v
času razpisnega roka.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-

formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju vsak delovni dan
od 9. do 13. ure po telefonu 061-304-606,
Vesna Breznik in 061/304-235, Marinka To-
mažin.

6. 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.

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

Telekom Slovenije, p.o., Ljubljana

Št. 19/96 La-427

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Gostinsko podjetje Bi-
stra, p.o., Ravna na Koroškem, Čečovje 5,
ki ga je z odločbo št. LP 1203/96-BR z dne
28. 3. 1996 odobrila Agencija za prestruk-
turiranje in privatizacijo ter skladno z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju, podjetje
Gostinsko podjetje Bistra, p.o., objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja.

1. Firma in sedež: Gostinsko podjetje
Bistra, p.o., Čečovje 5, Ravne na Ko-
roškem.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Maribo-
ru, reg. št. 1/1405-00.

2. Matična številka: 5002974.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjet-

ja so gostinske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Gostinsko podjetje Bistra, p.o.,

je 100% v družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanja podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj in nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic

7.1 Interna razdelitev

Gostinsko podjetje Bistra, p.o., Ravne
na Koroškem, poziva vse upravičence (za-
poslene, bivše zaposlene in upokojence), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v Uradnem listu RS, dnevnem časo-
pisu in na oglasni deski vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate (I. krog). Če
v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
ugotovila posebna komisija, bo z objavo in-
ternega razpisa začel teči nov 10-dnevni vpis
delnic za ožje družinske člane zaposlenih
(II. krog). Če tudi v drugem krogu ne bo
vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo
podjetje preostanek delnic do 20% preneslo
na Sklad RS za razvoj. Podjetje bo delnice
vodilo v dematerializirani obliki, udeležen-
cem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdi-
la. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplača-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup. Delnice pridobljene iz in-
terne razdelitve so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup

Gostinsko podjetje Bistra, p.o., Ravne
na Koroškem, poziva vse zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 40 dneh po objavi
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, dnev-
nem časopisu in na oglasni deski vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačajo z gotovino, oziroma z morebit-
nimi presežki lastninskih certifikatov iz in-
terne razdelitve, oziroma s potrdili za neiz-
plačan del plač po poravnavi davkov in pris-
pevkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene v
prvem obroku bo do končnega odkupa zadr-
žal in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice pridobljene v okviru notranjega od-
kupa imajo enake lastnosti, kot delnice iz
tretjega odstavka 35. člena uredbe o pripra-
vi preoblikovanja.

8. Način vplačila

Delnice iz interne razdelitve kot iz pro-
grama notranjega odkupa bodo upravičenci
lahko vpisali in vplačali pri blagajni podjet-
ja vsak delovnik v času med 8. in 12. uro v
okviru zgoraj opredeljenih rokov, z gotovi-
no pa na poseben privatizacijski podračun
podjetja številka 51830-698-13427, z na-
vedbo: plačilo kupnine za delnice v notra-
njem odkupu.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Ireni Kotnik (tel. 0602/22-815).

Gostinsko podjetje Bistra, p.o.

Št. 758/96 La-428

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Gradbeno stanovanjsko
podjetje Grasto, d.o.o., Domžale, Matije
Tomca 4, ki ga je z odločbo št. LP
01342/1996-ASA z dne 20. 6. 1996 odobri-
la Agencija RS za prestrukturiranje in pri-

vatizacijo ter skladno z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež podjetja
Gradbeno stanovanjsko podjetje Gra-

sto, d.o.o., Matije Tomca 4, Domžale.
Podjetje je vpisano v sodni register prav-

nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
Oddelek za gospodarsko sodstvo Tavčarje-
va 9, Ljubljana, s sklepom Srg 94/17802 št.
reg. vl. 1/27391/00.

2. Matična številka: 5887119.
3. Šifra in opis dejavnosti
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:

pridobivanje kamnin za gradbene namene,
proizvodnja plina, oskrba s toplo vodo, splo-
šna gradbena dela, gradnja cest, vodovod-
ne, plinske, sanitarne instalacije, druga za-
ključna gradbena dela, pogrebne storitve,
upravljanje z nepremičninami, zaščita in re-
ševanje pri požarih in nesrečah, čiščenje
stavb.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%.
6. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja
– interna razdelitev deležev – 20% druž-

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

nega kapitala,
– Pokojninski in invalidski sklad – 10%

družbenega kapitala,
– Odškodninski sklad – 10% družbenega

kapitala,
– Sklad RS za razvoj – 20% družbenega

kapitala.
7. Javni poziv
Podjetje Gradbeno stanovanjsko podjet-

je Grasto, d.o.o., poziva vse upravičence –
zaposlene, nekdaj zaposlene in upokojence
Komunalno stanovanjskega podjetja Dom-
žale, p.o., Domžale, da v 30 dneh po objavi
v časopisu Delo in v Uradnem listu RS ter
na oglasnih deskah podjetja zamenjajo last-
niške certifikate za začasnice (kasneje de-
lež) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
deležev.

Deleži iz interne razdelitve imajo naravo
deležev iz 23. člena zakona: so navadni,
glasijo se na ime in so neprenosljivi dve leti
po izdaji, razen z dedovanjem.

7.1 Notranji odkup deležev
Podjetje Gradbeno stanovanjsko podjet-

je Grasto, d.o.o., prosi vse upravičene zapo-
slene, nekdaj zaposlene in upokojence Ko-
munalno stanovanjskega podjetja Domžale,
da lahko v 30 dneh po objavi v časopisu
Delo in v Uradnem listu RS ter na oglasnih
deskah podjetja sodelujejo v notranjem od-
kupu deležev. Notranji odkup bo potekal
hkrati kot interna razdelitev deležev, in si-
cer v višini 40% družbenega kapitala, z upo-
števanjem 50-odstotnega popusta. Upravi-
čenci bodo deleže lahko vplačali z gotovino
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ali z morebitnim presežkom lastninskih cer-
tifikatov iz interne razdelitve deležev. De-
leži iz notranjega odkupa imajo enake last-
nosti kot deleži, ki jih določa 3. odst. 35
člen. Uredbe o pripravi programa preobli-
kovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij. Dele-
ži, ki jih udeleženec dobi v zameno za certi-
fikate, so neprenosljivi dve leti po izdaji,
razen z dedovanjem. Po dveh letih so enaki
kot drugi deleži programa notranjega odku-
pa.

8. Cena deležev in način vplačila
Prodajna cena deležev znaša 13.370 SIT

za lastniške certifikate. Deleži iz interne raz-
delitve in notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali in vplačevali pri bla-
gajni v razpisnem roku vsak delovni dan, od
ponedeljka do petka, od 8. do 12. ure na
sedežu podjetja Matije Tomca 4 v Domža-
lah.

9. Informacije
Dodatna pojasnila o lastninskem preob-

likovanju Gradbeno stanovanjskega podjet-
ja Grasto, d.o.o., posredujejo: Dragica Gu-
na, vodja gospodarsko finančne službe, Mar-
gareta Štiftar, vodja splošne in pravne služ-
be, ki ju lahko pokličete po telefonu (061)
721-426, 722-510.

Komunalno stanovanjsko podjetje, p.o.,
Domžale

Razpisi delovnih mest

Razpisi
javnih natečajev

Ob-3039

SKB Banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljublja-
na, razpisuje delovno mesto

direktor pravne službe.
Kandidati morajo poleg splošnih izpol-

njevati še naslednje pogoje:
– diplomirani pravnik,
– pravosodni izpit,
– aktivno znanje tujega jezika.
Delovno razmerje je za nedoločen čas,

kandidat pa bo imenovan za petletno man-
datno obdobje z možnostjo ponovnega ime-
novanja.

Ob prijavi je zaželjeno, da kandidat v
pisni obliki predstavi svoj pogled na delo in
razvoj področja, ki bo podlaga za osebni
pogovor.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po obja-
vi razpisa na naslov:

SKB Banka, d.d., Ljubljana

Št. 13130-010/96-4043 Ob-3066

Razpisna komisija Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica Ce-
lje, na podlagi 31. in 32. člena pravil o
delovanju Agencije RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje razpisuje prosto
delovno mesto

vodja pravnih nalog (en izvajalec).
Poleg splošnih zakonskih pogojev mora-

jo kandidati izpolnjevati še naslednje pogo-
je:

– VII stopnja strokovne izobrazbe – di-
plomirani pravnik,

– 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi podatki o delovnem mestu:
– konkurenčna klavzula,
– pravniški državni izpit,
– delo s posebnimi pooblastili in odgo-

vornostmi,
– reelekcija vsaka 4 leta.
Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne po-

goje, naj pisno vlogo z dokazili pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave na naslov: Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
podružnica Celje, Ljubljanska cesta 1a, 3000
Celje (za razpisno komisijo).

O izbiri bodo kandidati obveščeni v za-
konitem roku.

Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje,

podružnica Celje

Št. 1867 Ob-3067

Svet zavoda Osnovne šole Lesično raz-
pisuje delovno mesto

ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Začetek dela 1. 10. 1996.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov šole.

VIZ Osnovna šola, p.o.,
Lesično

Obvestilo

Ob-3071

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
objavlja na podlagi javnih razpisov, ki so
bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 19/96
z dne 5. IV. 1996

obvestilo
Zaključen je javni razpis z dnem objave

tega obvestila za področje Intervencije v
učinkovito rabo energije.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Preklic

Št. 41-96 Ob-3078

Javni zavod Lekarne Ptuj, Trstenjakova
9, Ptuj

preklicuje
javni razpis za dobavo in montažo

opreme za Lekarno Majšperk, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 33/96 z dne 21. VI.
1996.

Javni zavod
Lekarne Ptuj

Popravek

Št. 04-35-5414/2-96 Ob-3095

V javnem razpisu za izdelavo delov ca-
rinske uniforme – bund, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 34/96 z dne 29. VI.
1996, se 12. točka popravi in pravilno glasi:

12. Odpiranje ponudb bo 25. 7. 1996 ob
10. uri, na Šmartinski 130, v Ljubljani, XI.
nadstropje, v sejni sobi. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-3011

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) podjetje
BIS-TRADE d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice, po pooblastilu Zavoda za pokoj-
ninsko in invalidsko zavarovanje Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na objektu
Slomškova 9, Slovenske Konjice

1. Naročnik: BIS-TRADE d.o.o., Stari
trg 12, Slovenske Konjice.

2. Predmet razpisa: sanacija horizontal-
ne izolacije objekta Slomškova 9, Sloven-
ske Konjice.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,700.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 31. 10. 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost ponudnika,
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok za izvedbo del,
– garancija za opravljena dela.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na sedežu podjetja
BIS-TRADE d.o.o., Stari trg 12, Slovenske
Konjice, vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
v petih dneh od objave razpisa.

Ob dvigu dokumentacije je potrebno
predložiti dokaz o plačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev. Sredstva se vplačajo na
žiro račun št. 50720-601-179876 pri APPNI
Slovenske Konjice. Ponudniki lahko plača-
jo kupnino tudi ob samem prevzemu razpi-
sne dokumentacije na blagajni podjetja
BIS-TRADE d.o.o.

7. Ponudbo lahko oddajo samo tisti po-
nudniki, ki so prevzeli razpisno dokumenta-
cijo.

8. Pisne ponudbe z vso potrebno doku-
mentacijo in oznako “Ne odpiraj – ponudba
za javni razpis” morajo ponudniki dostaviti
v zaprtih kuvertah na naslov podjetja
BIS-TRADE d.o.o. Kuverta s ponudbo mo-
ra ne glede na način odstave na naslov pris-
peti do vključno 22. 7. 1996.

Ponudba mora vsebovati vse elemente
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo obravnavala in bodo ponudniku vr-
njene neodprte.
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9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1996
ob 11.30.

Pri odpiranju ponudb smejo sodelovati
pooblaščeni predstavniki ponudnikov ozi-
roma drugi s strani ponudnikov pooblaščeni
predstavniki.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

BIS-TRADE d.o.o.,
Slovenske Konjice

Št. 40310-37/96-07 Ob-3016

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo kotlarne v

OŠ Borcev za severno mejo v Občini
Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:

– menjava elementov kotlarne –
2,400.000 SIT.

3. Čas izvedbe: avgust.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša!
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel 062/227-771.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 1 promile od orientacijske vred-
nosti del na žiro račun št. 51800-630-25505,
sklic na št. 00 04-444 z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis za OŠ Borcev za
severno mejo”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vra-
čamo.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati pet-
najsti dan od objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 321/III.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

8. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridr-
žuje pravico, da ob morebitnem pomanjka-

nju sredstev, z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 353-45-1/95-1800-11 Ob-3100

Na podlagi 13. člena odloka o koncesiji
za upepeljevanje (MUV št. 25/95) ter v skla-
du z odredbo o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in na osnovi sklepa
Komisije za izvedbo postopka javnega raz-
pisa z dne 1. 7. 1996, objavlja župan Mestne
občine Maribor

javni razpis
za izbiro koncesionarja za upepeljevanje

v Mariboru
1. Koncendent: Mestna občina Maribor,

Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet koncesije: izključna pravica

opravljanja javne službe upepeljevanja na
območju Mestne občine Maribor.

3. Koncesija zajema: pridobitev projek-
tov, izgradnjo, vodenje, obratovanje in vzdr-
ževanje upepeljevalnice in hladilnih prosto-
rov.

Koncesionar je dolžan v roku največ ene-
ga leta od sklenitve koncesijske pogodbe, z
lastnimi sredstvi zgraditi upepeljevalnico,
hladilne prostore za hrambo umrlih, prostor
za pripravo krst pokojnikov, prostor za gra-
viranje in pripravo žar, druge potrebne funk-
cionalne prostore in zagotoviti takšno teh-
nologijo upepeljevanja, ki bo ustrezala me-
rilom, določenim v 7. členu odloka o konce-
siji za upepeljevanje.

4. Lokacija objektov in izgled:
Objekt upepeljevalnice in ostali objekti

bodo locirani na območju pokopališča Do-
brava (parc. št. 1128, 1129 in 1130). Novi
objekti morajo biti oblikovno usklajeni z
obstoječim poslovilnim objektom.

5. Pogoji za pridobitev koncesije:
Poleg pogojev, ki jih opredeljuje 10. člen

odloka o koncesiji za upepeljevanje, postav-
lja koncendent kot poseben pogoj zahtevo,
da se vrednost komunalno opremljenega
zemljišča, namenjenega za gradnjo upepe-
ljevalnice in ostalih objektov, katerega last-
nik je koncendent, opredeli kot kapitalski
vložek koncendenta v gospodarsko družbo
koncesionarja.

6. Čas, za katerega se koncesija podelju-
je:

Koncesija se podeljuje za čas 20 let od
podpisa koncesijske pogodbe.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

7.1. Reference ponudnika, zlasti strokov-
na usposobljenost (izkušnje, znanje in ka-
dri) ponudnika za prevzem koncesije;

7.2. Ponujena višina nadomestila za
opravljanje dejavnosti upepeljevanja;

7.3. Konkurenčnost cen, ki jih bo po-
nudnik zaračunaval za svoje storitve;

7.4. Tehnologija, ki zagotavlja višji stan-
dard kot je zahtevan v 7. členu odloka o
koncesiji za upepeljevanje;

7.5. Oblikovna usklajenost novega ob-
jekta oziroma objektov z obstoječim poslov-
nim objektom;

7.6. Druge morebitne ugodnosti, ki jih
zagotavlja ponudnik.

8. Prijava na razpis mora vsebovati:
8.1. Reference o dosedanjem delu,
8.2. Izpisek iz sodnega registra, iz kate-

rega bodo razvidni vsi podatki, ki se v regi-
ster vpisujejo,

8.3. Investicijski elaborat, ki vsebuje:
– oceno obsega dejavnosti in njeno po-

vezanost z ostalimi pogrebnimi dejavnost-
mi ponudnika,

– finančni načrt in načrt izvajanja dejav-
nosti,

– prikazati mora tehnično in finančno
možnost izvedbe predlaganega projekta,

– predvideno tehnologijo z dokazili o
učinkih predvidene tehnologije na okolje,

– predvideno organizacijsko in kadrov-
sko strukturo,

–  druge parametre, po metodologiji, ki
jo uporablja za tovrstne elaborate Ljubljan-
ska banka.

Izhodiščne cene storitev, ki se upošteva-
jo pri izdelavi investicijskega elaborata, ne
smejo presegati najvišjih cen za opravljanje
tovrstnih storitev v Republiki Sloveniji.

8.4. Idejno zasnovo predvidenih objek-
tov na nivoju idejnega projekta,

8.5. Ponujeno višino nadomestila za
opravljanje dejavnosti upepeljevanja in dru-
ge morebitne ugodnosti, ki jih zagotavlja
ponudnik,

8.6. Obrazec BON 1 in 2.
9. Garancija za resnost ponudbe:
Ponudnik mora hkrati s ponudbo predlo-

žiti tudi bančno garancijo (tender bond) za
resnost ponudbe in dobro izvedbo posla, v
višini 10% od predračunske vrednosti inve-
sticije. Če ponudnik ne predloži garancije,
šteje njegova ponudba kot nepopolna in se
ga izloči iz konkurence.

10. Ponudniki morajo oddati pisne po-
nudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – Koncesija za upepeljevalni-
co”, v roku 45 dni od objave javnega razpi-
sa na naslov: Mestna občina Maribor, Ko-
munalna direkcija, Slovenska ulica 40, 2000
Maribor. Nepravilno opremljene, nepopol-
ne, nejasne in nepravočasne ponudbe, bo
komisija v postopku odpiranja ponudb, iz-
ločila.

11. Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi Komunalne direkcije,
Slovenska ul. 40/II, Maribor.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku 30 dni od spre-
jema odločitve.

12. Dodatne informacije so ponudnikom
na voljo po telefonu 062/225-261, int. 422.

Mestna občina Maribor

Ob-3028

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), Občina Podčetrtek objavlja

ponovni javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v

Osnovno šolo Podčetrtek in Osnovno
šolo Marije Broz Bistrica ob Sotli

1. Naročnik: Občina Podčetrtek.
2. Predmet razpisa so dnevni prevozi

učencev v Osnovno šolo Podčetrtek in OŠ
Bistrica ob Sotli. Prevozi so ločeni po šol-
skih okoliših posameznih osnovnih šol.
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3. Relacije prevozov; vozni redi, število
otrok, ki se vozijo, lahko ponudniki dobijo
osebno ali po telefonu pri ravnateljih os-
novnih šol;

OŠ Podčetrtek, telefon: 063/829-030 –
ravnatelj Darko Pepevnik,

OŠ Marija Broz Bistrica, telefon:
063/804-177, ravnatelj Jože Uršič.

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 pre-

dračunom in prilogami:
– predračun,
– struktura cene,
– druge podatke glede določljivosti

cene,
– datum do katerega velja ponudba,
– način obračunavanja storitve,
– način določanja in obračunavanja

korekcij cene,
– dokazilo o lastništvu vozila, oziro-

ma pogodbo o lizingu ali najemu vozila,
– način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti storitev,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-

ročniku.
6. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Ponudbe se oddajo na Občini Podčetr-

tek, Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek 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 13. uri v prostorih OŠ Podčetrtek.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Podčetrtek

Št. 07-01/96 Ob-3029

Društvo vinogradnikov “Goričko” Mur-
ska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, ob-
javlja v zvezi s koriščenjem proračunskih
sredstev

javni razpis
za finalna dela in opremo

vinogradniškega centra v Ivanovcih
1. Naročnik: Društvo vinogradnikov

“Goričko”, Murska Sobota.
2. Predmet razpisa:
– vzidava kotlovnice z dimnikom,
– polaganje keramičnih ploščic,
– naprava zidnih in stropnih oblog,
– adaptacija podstrešja s stopniščem,
– dobava in montaža svetil in vtičnic,
– gradnja centralne kurjave (komplet),

– dobava in montaža hladilnega sistema
v vinski kleti,

– oprema degustacijske sobe s hladilno
vitrino in inventarjem,

– dobava in vgraditev računalniške opre-
me, grafoskopa, diaprojektorja, TV aparata
z videorekorderjem,

– dobava in montaža dveh cistern (po
500 l) z dvojno steno.

Okvirna vrednost investicijskih del in
opreme znaša 10 mio SIT.

3. Podrobnejše informacije z ogledom
objekta interesenti dobijo v enem tednu po
objavi tega razpisa po telefonu 069/27-750
– Ivo Gerenčer, ali 069/21-555 – Ernest No-
vak, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

4. Rok za oddajo ponudb, katere izdela-
jo ponudniki na svoje stroške, je 10 dni po
tej objavi. Kuverte s ponudbo morajo biti
označene z besedo: ponudba. Ponudbe naj
interesenti pošljejo na naslov: MOP – izpo-
stava Murska Sobota, Grajska 1/c – za Jane-
za Žilavca.

5. O izidu javnega razpisa bodo vsi po-
nudniki pisno obveščeni v 5 dneh po oprav-
ljenem izboru najugodnejšega ponudnika.

Društvo vinogradnikov
Goričko, Murska Sobota

Št. 363-05-114/94-1820-27 Ob-3030

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

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških

in instalacijskih del pri rekonstrukciji
poslovnega prostora “Lekarna Pri

gradu”, Partizanska c. 1
1. Naročnik: Mestna občina Maribor, Ul.

heroja Staneta 1, Maribor.
2. Investitor: Javni zavod Mariborske le-

karne in Mestna občina Maribor.
3. Predmet razpisa: rekonstrukcija po-

slovnega prostora: gradbena, obrtniška in
instalacijska dela za poslovni prostor “Le-
karna Pri gradu”.

4. Lokacija objekta: Partizanska c. 1,
Maribor.

5. Orientacijska vrednost vseh del:
30,000.000 SIT.

6. Predvideni rok pričetka del: avgust
1996.

7. Predvideni rok dokončanja del: de-
cember 1996.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– kadrovska usposobljenost in opremlje-
nost,

– reference pri izvajanju enakih ali po-
dobnih del,

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

– ponudbena cena,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– opcija ponudbe – daljša od 30 dni,
– finančna trdnost in sposobnost,

– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– krajši rok dokončanja del,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– eventualne druge ugodnosti,
– ostali kazalci iz razpisnih pogojev.
9. Razpisni pogoji so na razpolago pri

Komunalni direkciji, Slovenska 40/I v taj-
ništvu Odseka za gospodarjenje z občin-
skim premoženjem.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan med 8. in 12.
uro.

10. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS do 12. ure
na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Komunalna direkcija, Odsek za gos-
podarjenje z občinskim premoženjem, Slo-
venska ul. 40, Maribor.

11. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – javni razpis za re-
konstrukcijo poslovnega prostora Lekarna
Pri gradu”, Partizanska c. 1.

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

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

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

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

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

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št. 739/96 Ob-3031

Javni razpis
za nabavo smetarskega vozila – Norba

I. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale, Matije Tomca 4, Domža-
le.

II. Predmet razpisa: nabava smetarskega
vozila – Norba za potrebe Občine Domžale,
Mengeš, Lukovica, Moravče.

Tehnični pogoji:
Šasija: – skupna dovoljena nosilnost 9,5–

12 t,
– moč motorja - diesel - turbo - 180 km,
– motor: EURO 2, pogon: a) klasični,
b) 4×4,
– zavore A.B.S.,
– sedeži v kabini 1+2,
– pnevmatski sedež,
– ogrevanje ogledal.
Nadgradnja:
– volumen 8 m3 + banja 2 m3,
– stiskanje odpadkov s ploščo v razmer-

ju 1 : 6,
– koristna teža odpadkov 3.000-3.800 kg,
– vodotesna izvedba,
– avtomat za iztresanje zabojnikov 80 l–

900 l, hitrost avtomata 16-18 sec.
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III. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– natančno tehnično specifikacijo vozi-

la,
– garancijske pogoje,
– devizno in tolarsko ceno; fco naroč-

nik,
– plačilne pogoje, z možnostjo kreditira-

nja,
– dobavni rok,
– šolanje kadrov,
– eventualne druge ugodnosti, ki jih po-

nuja ponudnik.
IV. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– celovitost ponudbe,
– kakovost ponujene opreme v razmerju

s ceno,
– servis in pomoč pri aplikaciji ponujene

opreme.
V. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

kuverti
– z oznako “Ne odpiraj – prijava na jav-

ni razpis” v roku 14 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, na naslov: Komunalno stano-
vanjsko podjetje Domžale, Matije Tomca 4,
1230 Domžale.

VI. Javno odpiranje ponudb
– bo prvi ponedeljek po izteku roka ob

10. uri v prostorih Komunalno stanovanj-
skega podjetja Domžale, na Savski 34 v
Domžalah.

VII. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh po odpiranju ponudbe.

Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale

Ob-3038

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
Arnes, Jamova 39, Ljubljana

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejših dobaviteljev
opreme (Oznaka “Arnes–96/1-pon”)
1. Predmet razpisa:
1.1 Strežnik SUN Ultra 150 (Sun CD 4,

2*2.1 GB fast/wide 7200-rpm SCST-2 in-
terni disk, 12.6 GB disk pack (6*2.1 GB
fast/wide SCSI-2 7200-rpm disk), 3.25”
floppy, 10/100BaseT, 256 MB RAM (4
SIMMi po 64 MB), zunanja Digital linear
tape enota 20/40GB, dodaten fast/wide SC-
SII-2 krmilnik, Solaris Server licenca, Ser-
ver media kit) – 1 kos,

1.2 Razširitev Sparcstation 10: (2*64
MB RAM, 1.05 GB interni disk) – 1 kos,

1.3 Razširitev Sparcstation 20: (64 MB
RAM, fast/wide SCSII - 2 krmilnik, 8.4GB
disk pack (2*4.2 GB fast/wide SCSI-2 disk)
– 2 kosa,

1.4 Razširitev Sparcstation 20: 12.6 GB
disk pack (6*2.1 GB fast/wide SCSI - 2
7200-rpm disk) – 1 kos,

1.5 Multimedia kit za Sparc-20 (kartica,
kamera) – 1 kos.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me je 9,800.000 SIT.

3. Ponudba lahko vsebuje vso opremo
ali samo posamezne postavke razpisa. Po-
nudniki morajo obvezno priložiti: dokazilo
o registraciji, podatke o boniteti, podatke o
povezavi s proizvajalcem opreme, podatke

o kadrih in reference s področja vsebine
razpisa.

4. Ponudniki lahko dobijo pojasnila v Ar-
nes, Jamova 39, Ljubljana, tel.
061/125-15-15 pri Marku Bonaču.

5. Ponudba mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom, obračuna-
nim po znižani stopnji za nabavo opreme.

6. Merila za najugodnejšo ponudbo so:
kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
garancija in pogoji vzdrževanja, usposob-
ljenost ponudnika, popusti na račun izobra-
ževalne in raziskovalne dejavnosti ter druge
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.

7. Zapečatene ponudbe z navedbo toč-
nega naziva in naslova ponudnika ter ozna-
kama “Ne odpiraj – ponudba” in “Javni raz-
pis Arnes-96/1-pon”, morajo prispeti na nas-
lov Arnes, Jamova 39, 1000 Ljubljana, naj-
kasneje do začetka odpiranja ponudb.

8. Javno odpiranje ponudb bo 25. julija
ob 9. uri v prostorih Arnesa, soba M103.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Arnes, Ljubljana

Št. 012-4/96 Ob-3041

Občina Gornji Grad na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za rekonstrukcijo ceste v Mačkin kot v

KS Nova Štifta
1. Investitor je Občina Gornji Grad, At-

temsov trg 3, Gornji Grad.
2. Predmet razpisa je izbor izvajalca in

oddaja del za rekonstrukcijo ceste v Mačkin
kot v Krajevni skupnosti Nova Štifta, v dolž-
ni ca. 4,4 km.

3. Orientacijska vrednost del po projek-
tantskem predračunu je ca. 46,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je avgust 1996.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti

eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem
primeru ponudniki nimajo pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo: ponudbena cena, plačilni po-
goji, reference na dosedanjih delih in ostale
prednosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko
bistveno vplivale na izvedbo del. Posebej
naj ponudnik navede možnost in čas delne-
ga odloga plačila.

7. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena citirane odredbe.

8. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Gornji Grad, Attemsov trg 3. In-
teresenti jo lahko dvignejo na podlagi potr-
dila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sred-
stev, ki jih ponudnik nakaže na žiro račun
št. 52810-630-10105.

Vsa potrebna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo po telefonu na
številki 063/843-068 – Franc Poznič.

9. Investitor si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

10. Rok za oddajo ponudb je 23. 7. 1996
do 13. ure. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj ponudbe za cesto v
Mačkin kot!”

11. Odpiranje ponudb bo 23. 7. 1996 ob
14. uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.
Predstavnik ponudnika mora predložiti pi-
sno pooblastilo, za svojo prisotnost pri od-
piranju ponudb.

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

Občina Gornji Grad

Ob-3032

Občina Loška dolina na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

vodovodnega zajetja, rezervoarja in
omrežja za naselje Babna polica

1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: gradnja vodovodne-

ga zajetja, rezervoarja in omrežja za naselje
Babna polica II. faza.

3. Orientacijska vrednost: ca. 18,000.000
SIT.

4. Predviden začetek del je 1. 9. 1996;
dokončanje november 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– ceno izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilne pogoje,
– rok izdelave,
– BON 1-2.
7. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu ob
plačilu 5.000 SIT na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

Projektna dokumentacija je na vpogled
na sedežu Občine Loška dolina. Vsa dodat-
na pojasnila daje Nevenka Glažar, gr. inž.,
na tel. 061/707-808, v času od 15. 7. 1996
do 19. 7. 1996 od 8. do 10. ure.

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

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za kanalizaci-
jo Stari trg ”.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1995
ob 11. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

10. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

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

Ob-3033
Občina Loška dolina na podlagi odredbe

o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
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19/94) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za rekonstrukcijo lokalne ceste Ravne

(križišče) – občinska meja z občino
Loški potok

1. Investitor: Občina Loška dolina.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokal-
ne ceste Ravne (križišče) - občinska meja z
občino Loški potok v dolžini 1. 450 m.

3. Orientacijska vrednost je ca.
10,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 15. 8. 1996,
dokončanje v 30 dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati:

– dokazilo o registraciji,

– ceno izdelave,

– fiksnost cene,

– reference,

– plačilne pogoje,

– rok izdelave,

– BON 1-2.

7. Investitor si zadržuje pravico, da skle-
ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu ob
plačilu 5.000 SIT na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

Vsa dodatna pojasnila daje Nevenka Gla-
žar, gr. inž., na tel. št. 061/707-808 v času
od 15. 7. 1996 do 19. 7. 1996 od 8. do 10.
ure.

9. Rok za oddajo ponudbe je 2. 8. 1996
do 8. ure.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za cesto Ravne
(križišče) – občinska meja z občino Loški
potok”.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 1996 ob
10. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

10. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

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

Ob-3034

Občina Loška dolina na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in določil 99. člena zakona o izvrše-
vanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del za gradnjo

kanalizacijskega omrežja v naselju Stari
trg (S-2 in S-3)

1. Investitor: Občina Loška dolina.
2. Predmet razpisa: gradnja kanalizacij-

skega omrežja v naselju Stari trg – II. faza
3. Orientacijska vrednost: ca. 18,000.000

SIT.
4. Predviden začetek del je 1. 9. 1996;

dokončanje november 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dokazilo o registraciji,
– ceno izdelave,
– fiksnost cene,
– reference,
– plačilne pogoje,
– rok izdelave,
– BON 1-2.
7. Investitor si zadržuje pravico, da skle-

ne pogodbo v okviru razpoložljivih sred-
stev.

8. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na Občini Loška dolina, Cesta
Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu ob
plačilu 5.000 SIT na ŽR št.
50160-630-810337 – Agencija za plačilni
promet Cerknica.

Projektna dokumentacija je na vpogled
na sedežu Občine Loška dolina. Vsa dodat-
na pojasnila daje Nevenka Glažar, gr. inž.,
na tel. št. 061/707-808 v času od 15. 7. 1996
do 19. 7. 1996 od 8. do 10. ure.

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

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za kanalizaci-
jo Stari trg ”.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 8. 1995
ob 13. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

10. Predstavnik ponudnika mora komisi-
ji za odpiranje ponudb predložiti pisno
pooblastilo.

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

Ob-3035

Republika Slovenija, Občina Loška doli-
na, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. list RS št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških

del
I. Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Loška dolina, Ce-

sta notranjskega odreda 2, Stari trg.
2. Lokacija: Osnovna šola Tone Šraj –

Aljoša, Nova vas.
3. Predmet razpisa: vzdrževalna dela.
4. Orientacijska vrednost del znaša

2,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in vsemi ostalimi podatki lahko po-
nudniki dobijo v času od 15. 6. 1996  do
19. 6. 1996 od 8. do10. ure pri Nevenki
Glažar na tel. 061/707-808 v prostorih Ob-
čine Loška dolina; Cesta Notranjskega odre-
da 2; 1386 Stari trg.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 3.000
SIT na ŽR 50160-630-810337 Občina Loš-
ka dolina.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– registracija firme,
– reference na podobnih projektih,
– cena,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji.

7. Rok za oddajo ponudb je 2. 8. 1996 do
8. ure na naslov: Občina Loška dolina, Ce-
sta Notranjskega odreda 2; 1386 Stari trg s
pripisom “Ne odpiraj – Ponudba za OŠ To-
ne Šraj – Aljoša “.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek dne
2. 8. 1996 od 12. uri v sejni sobi Občine
Loška dolina.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

Ob-3036

Republika Slovenija, Občina Loška do-
lina, objavlja na podlagi določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. list RS št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških

del
I. Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Loška dolina, Ce-

sta notranjskega odreda 2; Stari trg.
2. Lokacija: Osnovna šola Heroja Janeza

Hribarja, Stari trg.
3. Predmet razpisa: vzdrževalna dela.
4. Orientacijska vrednost del znaša

2,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in vsemi ostalimi podatki lahko po-
nudniki dobijo v času od 15. 6. 1996 do
19. 6. 1996 od 8.00 do 10.00 ure pri Neven-
ki Glažar na tel. 061/707-808 v prostorih
občine Loška dolina; Cesta Notranjskega
odreda 2; 1386 Stari trg.

Pred prevzemom razpisne dokumentaci-
je morajo ponudniki vplačati stroške izdela-
ve razpisne dokumentacije v višini 3.000
SIT na ŽR 50160-630-810337 Občina Loš-
ka dolina

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– registracija firme,
– reference na podobnih projektih,
– cena,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji.
7. Rok za oddajo ponudb je 2. 8. 1996 do

8. ure na naslov: Občina Loška dolina, Ce-
sta Notranjskega odreda 2; 1386 Stari trg s
pripisom ”Ne odpiraj – Ponudba za OŠ He-
roja Janeza Hribarja, Stari trg”.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 2. 8. 1996 od 11. uri v sejni sobi Občine
Loška dolina.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

Občina Loška dolina

Št. 164/96 Ob-3042

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
Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, Nataši-
na pot 1/a

javni razpis
za nabavo šasije za nadgradnjo
kombiniranega gasilskega vozila

1. Naročnik: Prostovoljno gasilsko druš-
tvo Ptuj, Natašina pot 1/a.

2. Predmet razpisa: šasija za nadgradnjo
gasilskega kombiniranega vozila z nasled-
njimi lastnostmi:
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– nosilnost 12 do 15 ton,
– moč motorja 190 do 240 KM,
– dve osi, pogon na vsa štiri kolesa,
– enojna kabina,
– na menjalniku odgon za pogon viso-

kotlačne črpalke s potrebnim vrtilnim mo-
mentom.

3. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– dokazilo o boniteti (BON 1, BON 2),
– overjeno dokazilo o registraciji,
– vzorec kupoprodajne pogodbe s ponud-

benim predračunom,
– garancijske roke,
– organizacijo servisne službe.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– najkrajši dobavni rok,
– garancija,
– servisna služba.
5. Ponudba mora prispeti na naslov: Pro-

stovoljno gasilsko društvo Ptuj, Natašina pot
1/a, 2250 Ptuj, do vključno 10. dne po obja-
vi v Uradnem listu RS, do 12. ure, v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba”.

6. Odpiranje ponudb bo 10. dne po obja-
vi javnega razpisa v Uradnem listu RS, ob
13. uri, v prostorih Prostovoljnega gasilske-
ga društva Ptuj.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

8. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije v Prostovoljnem gasilskem druš-
tvu Ptuj, tel. 062/771-123.

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj

Št. 34-31/96-2199 Ob-3043

Občina Bohinj, Občinska uprava, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

asfalterskih del na lokalnih in krajevnih
cestah v Občini Bohinj

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki
bo izvajal asfaltiranje lokalnih in krajevnih
cest na območju Občine Bohinj v letu 1996.

2. Investitor del je Občina Bohinj, Tri-
glavska 35, Bohinjska Bistrica, ki jo zasto-
pa župan Franc Kramar, dipl. inž. in krajev-
ne skupnosti.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure, pri strokovni
službi na sedežu Občine Bohinj.

4. V sklopu tega dopisa se predvideva
asfaltiranje ca. 7300 m2 lokalnih in krajev-
nih cest.

5. Asfaltiranje se bo izvajalo od 1. 9.
1996 do 15. 10. 1996.

6. Seznam cest, ki se bodo predvidoma
asfaltirale v letu 1996, je naveden v razpisni
dokumentaciji.

7. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference s področja del, po-
nudbena cena na enoto, način plačila in fik-
snost cen, opcija ponudbe, garancijski roki,
kakor tudi morebitne druge ugodnosti.

9. Rok za dostavo ponudb je 6. 8. 1996
do 10. ure, na naslov: Občina Bohinj, Tri-
glavska c. 35, 4264 Bohinjska Bistrica, v

zapečateni kuverti z oznako “Razpis za as-
faltiranje cest – Ne odpiraj!”.

10. Odpiranje ponudb bo istega dne,
6. 6. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Bohinj.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Bohinj

Št. 13/1-96 Ob-3044

Na podlagi odloka o proračunu (Ur. l.
RS, št. 17/96) Občina Vrhnika objavlja

javni razpis
za izbiro najboljšega ponudnika za

opravljanje prevozov otrok skrajšane
priprave na šolo v Občini Vrhnika, v

šolskem letu 1996/97
1. Naročnik: Občina Vrhnika, Tržaška c.

1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: prevozi otrok skraj-

šane priprave na šolo na relaciji Pokojišče,
Padež, Zavrh, Laze, Borovnica in nazaj.

3. Ponudniki lahko dobijo informacije v
VVZ Antonije Kucler, Vrhnika (tel.
754-207).

4. Merila za izbor najboljšega ponudni-
ka so:

– cene za kilometer,
– reference in izvajanje prevozov,
– druge prednosti.
5. Prevozi se bodo izvajali v šolskem le-

tu 1996/97.
6. Pogodba bo podpisana v avgustu 1996,

ko bodo znane točne potrebe (število malih
šolarjev).

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– tip in starost vozila, s katerim ponud-

nik konkurira za prevoz,
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozi-

la.
8. Zainteresirani morajo oddati ponudbe

v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
prevozi mala šola”, najpozneje do 25. julija
1996 do 10. ure, na naslov Občina Vrhnika,
Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 1996
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika,
Tržaška c. 1, Vrhnika.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Vrhnika

Št. 033-5/96-1191 Ob-3045

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)

javni razpis
za oddajo del: adaptacija dela objekta

TVD Partizan
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za adaptacijo dela objekta
TVD Partizan v Ljutomeru.

3. Predvidena vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

4. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo (popis del) dvignejo na Odseku za GJS,

okolje in prostorsko planiranje Občine Lju-
tomer – kontaktna oseba Grilc Dominika.

5. Rok za predajo ponudbe je do petnaj-
stega oziroma naslednjega delovnega dne
do 11. ure po objavi v Uradnem listu RS, v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– TVD Partizan – Ne odpiraj”, na naslov:
Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

6. Predviden pričetek del je v mesecu
avgustu 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji,
– izjava ponudnika o strinjanju, da naj-

cenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Obračun del je po mesečnih obračun-

skih situacijah, brez možnosti avansa.
9. Odpiranje ponudb bo petnajsti oziro-

ma naslednji delovni dan po objavi v Urad-
nem listu RS, ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca del
obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Št. 64/96 Ob-3050

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Občina Nazarje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

kompletne tehnične dokumentacije v fazi
PGD in PZI za adaptacijo in dozidavo

Osnovne šole Nazarje
1. Naročnik: Občina Nazarje, Nazarje,

Savinjska cesta 4.
2. Predmet razpisa in obseg del: izdela-

va kompletne tehnične dokumentacije z
opremo, v fazi PGD in PZI, skladno s pra-
vilnikom o podrobnejši vsebini tehnične do-
kumentacije (Ur. l. SRS, št. 40/89) za adap-
tacijo (168 m2) in dozidavo (2.464 m2) Os-
novne šole Nazarje.

3. Orientacijska vrednost kompletne teh-
nične dokumentacije je 9,300.000 SIT.

4. Rok za izdelavo je 120 dni po podpisu
pogodbe.

5. Vsebina ponudb: po razpisnih pogojih
oziroma po odredbi o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbi o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94).

6. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca:

– ponudbena cena, ki mora biti specifi-
cirana po elementih dokumentacije, z dav-
kom,

– plačilni pogoji,
– reference,
– kadrovska usposobljenost,
– rok izdelave.
7. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Nazarje pri Štiglic
Joži, od 8. do 12. ure, v roku 7 dni po objavi
v Uradnem listu RS in ob predložitvi potrdi-
la o plačilu za razpisno dokumentacijo v
višini 15.000 SIT na žiro račun št.
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52810-630-10110, s pripombo: razpisna do-
kumentacija OŠ Nazarje.

8. Oddaja ponudb: sprejele se bodo po-
nudbe, ki bodo prispele v roku 12 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 11. ure, na
naslov: Občina Nazarje, 3331 Nazarje, Sa-
vinjska c. 4, z oznako “Ponudba za izdelavo
tehnične dokumentacije – OŠ Nazarje – Ne
odpiraj! Javni razpis”.

9. Odpiranje ponudb bo javno 12. dan po
objavi, v prostorih Občine Nazarje ob 12.
uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izbiri ponudnika, najkasneje deset dni po
odpiranju ponudb.

LIZ inženiring, Ljubljana

Ob-3051

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 adaptacijo objekta
Varstveno delovnega centra v Murski

Soboti
1. Predmet razpisa je izbira za izdelavo

posnetka obstoječega stanja, idejnega pro-
jekta, PGD, PZI.

2. Vsebina ponudbe
2.1. 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.

2.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Predvideni roki:
– predvideni rok za izdelavo posnetka in

idejnega projekta je 25. 8. 1996,
– predvideni rok za PGD je 30. 9. 1996,
– predvideni rok za PZI je 30. 11. 1996.
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 najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– kadri,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
7. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na Osnovni šoli IV, Murska
Sobota, Trstenjakova 71.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 15. 7. 1996 do vključno 17. 7. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri ravnateljici Mariji Pavlič,
tel. 069/31-467, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.

8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Murska Sobota” je potrebno oddati do
12. ure, dne 15. 7. 1996, v zapečatenem

ovoju, v tajništvu Osnovne šole IV, Trste-
njakova 71, 9000 Murska Sobota.

9. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
25. 7. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi Osnovne
šole IV, Trstenjakova 71, Murska Sobota.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 158 Ob-3052

Upravna enota Sevnica objavlja v imenu
Komasacijskega odbora Hinja-Podboršt na
podlagi 20. člena zakona o financiranju jav-
ne porabe (Ur. l. RS, št. 7/93) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

komasacijskega postopka na področju
Hinja-Podboršt

1. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalca za izvedbo komasacijskega postop-
ka na področju Hinja-Podboršt v delu k. o.
Šentjanž, Podboršt in Goveji dol, ki obsega
25 ha.

2. Razpisno dokumentacijo ob plačilu
2.000 SIT na ŽR Upravne enote Sevnica, št.
51610-639-13929, kot tudi dodatna poja-
snila dobijo ponudniki na Upravni enoti
Sevnica, Referat za kmetijstvo, Glavni trg
19a, Sevnica, vsak delovni dan od 8. do 13.
ure (tel. 0608/41-221).

3. Predmet javnega razpisa je izvedba
komasacijskega postopka na področju Hi-
nja-Podboršt v delih k. o. Šentjanž, Pod-
boršt in Goveji dol. Dela je potrebno izvaja-
ti v skladu z navodilom za izvajanje koma-
sacij kmetijskih zemljišč (Ur. l. SRS, št.
29/86 in 31/86), pri čemer dela obsegajo
zlasti:

– priprave,
– mejni ugotovitveni postopek,
– vrednotenje zemljišč,
– geodetske meritve in izdelava načrtov,
– izdelava delilnega elaborata,
– izračun vrednosti zemljišč komasacij-

skega sklada,
– izdelava elaborata o obstoječem stanju

zemljišč,
– razgrnitev posestnega stanja in vred-

nosti zemljišč,
– izdelava projekta razdelitve komasa-

cijskega sklada,
– razgrnitev projekta razdelitve zemljišč,
– sestava osnutka odločbe o razdelitvi

zemljišč,
– prenos novih parcel v naravo,
– izdelava katastrskih načrtov,
– sestava elaborata komasacije.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 5,000.000 SIT.
5. Predvideni rok za pričetek del je okto-

ber 1996 in predvideni rok za dokončanje je
julij 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika,
– poznavanje terena,

– ostale ugodnosti, ki bi lahko bistveno
vplivale na izvedbo načrtovanih del.

7. Razpisni pogoji: vsi, ki želijo sodelo-
vati v razpisu, morajo v razpisnem roku
predložiti pisno ponudbo, ki vsebuje:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– registracijo dejavnosti,
– cene,
– reference pri izvajanju komasacij,
– ime pooblaščene osebe ponudnika, ki

daje tolmačenje v zvezi s ponudbo.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah z oznako “Ne odpiraj –
razpis za komasacijo Hinja–Podboršt”, do
vključno 26. julija 1996 do 10. ure, v tajniš-
tvo Upravne enote Sevnica, Glavni trg 19a,
Sevnica.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 26. julija
1996 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Sevni-
ca, Glavni trg 19a, Sevnica. Predstavniki
ponudnikov morajo imeti s seboj pisno
pooblastilo za zastopanje.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Kolikor sredstva s strani Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ne
bodo odobrena, pogodba z izbranim izva-
jalcem ne bo sklenjena.

Upravna enota Sevnica

Št. 539 Ob-3053

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mariborska pli-
narna Maribor, p.o., Plinarniška ul. 9, Mari-
bor

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izgradnjo uličnih plinovodov v Ptuju
A. Splošni podatki
1. Investitor: Plinarna Maribor, p.o., Pli-

narniška ul. 9, Maribor.
2. Predmet javnega razpisa: izgradnja

oskrbovalnega plinovodnega omrežja po na-
slednjih ulicah:

– plinovod po Osojnikovi ulici DN 200
dolžine L = 80 m,

– plinovod po Trstenjakovi ul. II. faza,
DN 200 dolžine L = 90 m,

– plinovod po Slomškovi ul., Ul. Ob Gra-
jeni, Poti, Panonski ul. in Potrčevi cesti DN
200 dolžine L = 150 m, DN 150 dolžine L =
480 m.

3. Ocenjena vrednost del je ca.
22,560.000 SIT.

4. Pričetek del: predvidoma v avgustu
1996.

Podatki iz tega razpisa so na razpolago v
podjetju Projekta inženiring, p.o., Trstenja-
kova 2 (Janez Rožmarin). Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo proti pla-
čilu 10.000 SIT, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun podjetja Projekta inženiring, p.o., št.
52400-601-10173 “Razpisna dokumentaci-
ja”, z virmanskim nalogom ali položnico.

B. Razpisni pogoji
Družbe, ki se bodo udeležile tega javne-

ga razpisa, morajo priložiti naslednje doku-
mente:
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a) registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

b) predračun za vsa dela s tem, da se
bodo dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
imen. Ponudnik pripravi predračun z upo-
števanjem prometnega davka na podlagi po-
pisa del z navedbo datuma veljavnosti cene
(najmanj 30 dni od dneva predložitve) in
datuma veljavnosti ponudbe,

c) reference za tovrstna dela,
d) podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
e) dokaze o solventnosti družbe,
f) predlog pogodbe z varianto fiksnih cen

oziroma izgradnja po sistemu “ključ v ro-
ke” in odpoved 637. člena ZOR,

g) akceptni nalog v vrednosti 10% po-
nudbe, kot dokazilo resnosti ponudbe, ki ga
investitor vnovči, kolikor zbrani ponudnik
ne pristopi k izvedbi v treh dneh po podpisu
pogodbe,

h) izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje ter da so v ceno vkalkulira-
li stroške za ureditev deponij in gradbišča,

i) izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

j) izjavo, da bodo dela v predlaganem
roku izvedena.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-
vati naslednje pogoje:

– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju
del morajo biti upoštevani splošni in tehnič-
ni pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
sposobnost in reference možnega podizva-
jalca, sicer se ponudba smatra kot neveljav-
na,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– vgrajena oprema mora imeti zagotov-
ljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Pogoji naročnika:
– naročnik si pridržuje pravico obravna-

vati ponudbe za posamezne investicije tudi
ločeno.

C. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz toč-
ke B tega razpisa,

– ugodnejša cena,
– plačilo brez avansa,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– zagotovitev roka izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
D. Ostali pogoji
Način oddaje ponudbe
Ponudbo v zapečateni ovojnici z oznako

“Ne odpiraj! Ponudba za izvedbo plinovoda
na Ptuju” je potrebno dostaviti v 20 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Pro-
jekta inženiring, p.o., Trstenjakova ul. 2,
2250 Ptuj, do 12. ure. Ponudbe lahko odda-
jo ponudniki tudi priporočeno po pošti, ven-
dar morajo prispeti do naročnika najkasneje
do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Ponudbe se bodo odpirale isti dan ob 13.

uri, v sejni sobi podjetja Projekta inženi-
ring, p.o., v Ptuju.

Če pride datum oddaje ponudbe oziroma
odpiranje ponudbe na dela prost dan, se šte-
je za oddajo ponudbe oziroma odpiranje po-
nudb naslednji delovni dan.

Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni
pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki
morajo predložiti pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,
pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Plinarna Maribor, p.o.

Št. 3671-31/96-4 Ob-3046

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Puconci, Puconci 80, Pu-
conci

javni razpis
za obnovo vaških cest v krajevnih

skupnostih v Občini Puconci
1. Investitor: Krajevne skupnosti v Ob-

čini Puconi.
2. Predmet razpisa: obnova vaških cest v

krajevnih skupnostih Občine Puconci.
3. Orientacijska vrednost del: 75,000.000

SIT
4. Rok izvedbe: zaključek del do

31.12.1996
5. Dokumentacija: popis del kot podlogo

za sestavo ponudbe dobite v občinski upra-
vi Občine Puconci.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
7. Interesenti razpisno dokumentacijo

dvignejo v prostorih Občine Puconci.
8. Interesenti morajo oddati ponudbe v

15 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj, ponudba za
obnovo vaških cest v krajevnih skupnostih
v Občini Puconci«.

9. Odpiranje ponudb bo tretji dan po po-
teku roka za oddajo ponudb s pričetkom ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.

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

Št. 3670-1/96-5 Ob-3047

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Puconci, Puconci 80

javni razpis
za obnovo lokalnih cest v Občini Puconci

1. Investitor: Občina Puconci.
2. Predmet razpisa: obnova obstoječega

vozišča na cesti L-5642 (odcep R 355-Pu-

conci ) in   L- 5612 (odsek Polana-Preda-
novci   skozi vas).

3. Orientacijska vrednost obeh del:
52,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: zaključek del do 31. 12.
1996.

5. Dokumentacija: popis del kot podlogo
za sestavo ponudbe dobite v občinski upra-
vi Občine Puconci.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– reference ponudnika.
7. Interesenti razpisano dokumentacijo

dvignejo v prostorih Občine Puconci.
8.  Interesenti morajo oddati ponudbe v

15 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina
Puconci, 9201 Puconci 80 v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj, ponudba za obnovo
obstoječega vozišča na cesti L-5642 in
L-5612.

9. Odpiranje ponudb bo tretji dan po po-
teku roka za oddajo ponudb s pričetkom ob
12. uri v sejni sobi Občine Puconci, 9201
Puconci 80.

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

Občina Puconci

Št. 01-29/96 Ob-3055

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 2/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Žiri objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca asfalterskih del
1. Naročnik in investitor del: Občina Ži-

ri.
2. Predmet razpisa: Obnova cestišča -

asfaltiranje.
3. Orientacijska vrednosti razpisanih del:

8 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: avgust–

september 1996.
5. Popisi razpisanih del za posamezne

odseke so na razpolago na Oddelku za oko-
lje in prostor Občine Žiri, Trg svobode 2,
Žiri in se lahko dvignejo vsak dan med 8. in
10. uro na Občini Žiri, Trg svobode 2 , Žiri,
pri Kseniji Planinšek. Razpisno dokumenta-
cijo lahko dvignete na osnovi predhodne
predložitve dokazila o vplačilu 3.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik naka-
že na žiro račun Občine Žiri
51510-630-50230.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena na enoto,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja izpolnitve obveznosti
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosi firme,
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– dokazilo o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce (BON 1, BON 2,

BON3),
– vzorec pogodbe.
Pisne ponudbe za javni razpis skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki
dostaviti v desetih dneh po objavi tega jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure
na oddelek za okolje in prostor Občine Žiri,
Trg svobode 2, 4226 Žiri. Ponudba mora
biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba za rekonstrukcijo ceste Triglavska
ulica” z navedbo ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti de-
lovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni
sobi Občine Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomankanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo le za
določena razpisana dela, ali glede na višino
ponudb dela oddaja ločeno.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obeščeni najkasneje v 10 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Št. 01-29/96 Ob-3056

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 2/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), Občina Žiri objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za
izvajanje obnove cestišča Triglavske

ulice in obnove uličnega vodovoda
1. Naročnik in investitor del: Občina Ži-

ri.
2. Predmet razpisa: Obnova cestišča Tri-

glavske ulice in obnova uličnega vodovoda.
3. Orientacijska vrednosti razpisanih del:

10 mio SIT.
4. Predvideni rok izvajanja del: avgust–

september 1996.
5. Projekt razpisanih del je na razpolago

na vpogled na Oddelku za okolje in prostor
Občine Žiri, Trg svobode 2, Žiri. Popis del
se lahko dvigne vsak dan med 8. in 10. uro
na Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri, pri Kse-
niji Planinšek. Razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignete na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 3.000 SIT nepovrat-
nih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro
račun Občine Žiri 51510-630-50230.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena na enoto,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanjua izpolnitve obveznosti
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosi firme,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– bonitetne obrazce (BON 1, BON 2,

BON3),

– vzorec pogodbe.
Pisne ponudbe za javni razpis skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki
dostaviti v desetih dneh po objavi tega jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS do 12. ure
na oddelek za okolje in prostor Občine Žiri,
Trg svobode 2, 4226 Žiri.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj - Ponudba za rekonstruk-
cijo ceste Triglavska ulica” z navedbo po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti de-
lovni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni
sobi Občine Žiri, Trg svobode 2, Žiri.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomankanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom sklene pogodbo le za
določena razpisana dela, ali glede na višino
ponudb dela oddaja ločeno.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 10 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

Občina Žiri

Št. 46/96 Ob-3057

Javno podjetje Komunala Tolmin, d.d.,
Poljubinj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi
8. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za gradnjo vodohrana Sužid

1. Investitor: Javno podjetje Komunala
Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.

2. Predmet razpisa: Gradnja vodohrana
Sužid.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo 10. 7. 1996 med 8. in 12. uro
na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h, pri Adi
Eržen. Ogled terena je 10. 7. 1996 ob 12.
uri.

4. Orientacijska vrednost del je
7,000.000 SIT.

5. Rok za pričetek gradnje je 2. 9. 1996,
rok za dokončanje pa 31. 9. 1996.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so: ponudbena cena, reference ter rok
izvedbe.

7. Ponudba v zapečatenih ovojnicah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za vodohran
Sužid”, je potrebno oddati 6. 8. 1996 do
8.30 v tajništvo Komunale Tolmin. Odpira-
nje ponudb bo istega dne ob 9. uri v prosto-
rih Komunale Tolmin.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni do 15. 8. 1996.

Javno podjetje Komunala Tolmin, d.d.

Št. 402-7/96 Ob-3058

Občina Kočevje, občinska uprava, Ljub-
ljanska c. 26, Kočevje, objavlja na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Naročnik je občinska uprava Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa je nakup naslednje ra-
čunalniške opreme:

– 2 kom. osebnega računalnika Pentium:

Procesor intel 100 MHz, RAM 16 MB, disk
1 GB, graf. kartica 2 MB, 1,44 gibki disk,
color monitor 15”, CD ROM 4XSPEED,
zvočniki, zvočna kartica, miška, podlaga,
WIN 95 slov.,

– 2 kom. laserski tiskalnik: A4 format, 4
strani/min, resolucija 600 dpi,

– 1 kom prenosni računalnik NOTE-
BOOK: Pentium 100 MHz, trdi disk 540
MB, RAM32, MB, zaslon color TFT,
fax/modem kartica, CD ROM 4XSPEED,
WIN 95 slov.,

– 1 kom tiskalnik canon BJ – 30.
3. Orientacijska vrednost razpisa:

2,000.000 SIT.
4. Rok dobave: do 30 dni po podpisu

pogodbe.
5. Merilo za izbor: kakovost opreme, re-

ference ponudnika, servis v Kočevju, ga-
rancijska doba, rok dobave, cena, plačilni
pogoji. Najcenejša ponudba ni nujno naju-
godnejša ponudba.

6. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.

7. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnem objave javnega razpisa je 10 dni od
dneva objave razpisa, poštno priporočeno
na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje ali osebno v glavni pisar-
ni (vložišče) v času uradnih ur na istem
naslovu.

8. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba.
Javni razpis za nakup računalniške opre-
me.”

9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje na
Ljubljanski c. 26 v Kočevju.

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

Občina Kočevje
Občinska uprava

Št. 338 Ob-3059

Mercator – kmetijsko gozdarska zadru-
ga Ribnica, 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) in po pooblastilu
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

javni razpis
za izvajanje del na urejanju kmetijskih
zemljišč agromelioracijskega kompleksa

Mali Log – površina 210 ha
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 15,000.000 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.
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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 pogoji, ki jih ponudniki dobijo
pri naročniku.

III. Rok oddaje ponudb je 15 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS. Pričetek roka, 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 – kmetijsko goz-
darska zadruga Ribnica, Šeškova ulica 15,
Ribnica, v zaprti ovojnici, po pošti oziroma
osebno.

Na ovojnici mora biti oznaka “Ponudba
Agromelioracija Mali Log, 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-
sko gozdarske zadruge Ribnica, Šeškova 15,
Ribnica.

VI. Merila za izbiro izvajalca
Komisija bo pri izbiri izvajalca upošte-

vala reference pri izvajanju tovarstnih 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. 061/861-131 Alojz Marn ali
pri Kmetijski svetovalni službi Ribnica tel.
061/861-927 Janko Debeljak.

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 – Kmetijsko gozdarska
zadruga Ribnica

Ob-3060

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
Osnovna šola Cerkno

javni razpis

1. Naročnik: osnovna šola Cerkno, Bev-
kova 26, Cerkno.

2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca za ureditev prostora za voza-
če.

3. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 1,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe: pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, končanje del 1. 10. 1996.

5. Merila za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– rok izvedbe.
6. Razpisni pogoji:
– v roku oddana pisna ponudba, ki mora

vsebovati firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom (naročnik ne nudi avansa).

7. Plačilne pogoje in rok izvedbe:

– izjavo ponudnika, da je v sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– datum, do katerega velja ponudba.

8. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v 7 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS vsak delovnik od 8. do 12. ure
v tajništvu OŠ Cerkno.

9. Pisne ponudbe je potrebno oddati v 14
dneh od objave v Uradnem listu RS, na na-
slov: OŠ Cerkno, Bevkova 26, Cerkno, v
zaprti kuverti z dobro vidno oznako: “Javni
razpis – Ne odpiraj”.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prisot-
nosti komisije 1. 8. 1996 ob 12. uri v OŠ
Cerkno.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
pisno najkasneje v 8 dneh od odpiranja po-
nudb.

Osnovna šola Cerkno

Št. 104/96 Ob-3061

Javni razpis
za izvedbo sanacije toplarniškega

dimnika H = 30 m
1. Investitor: Toplarna Železniki, d.o.o.,

Češnjica 54, Železniki.

2. Predmet razpisa je sanacija obstoječe-
ga toplarniškega armiranobetonskega dim-
nika s šamotnimi tuljavami, višine 30 m.

3. Posamezna ponudba mora vsebovati:

– dokaz o registraciji podjetja ali podjet-
nika, ki pošilja ponudbo za izvajanje nave-
denih del,

– strokovnost kadrov ponudnika (doka-
zila),

– seznam referenc ponudnika z navedbo
in obsegom del,

– ceno za izvedbo sanacijskih del: loče-
no za šamotne tuljave in armiranobetonski
plašč s popisom potrebnega materiala (koli-
čina, vrsta in kvaliteta z atesti, cena na eno-
to za posamezni material),

– plačilne pogoje,

– garancijo za pravočasno izvedbo del,

– izjavo, da bo na svoje stroške odpravil
vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehnič-
nem in kvalitetnem pregledu v dogovorje-
nem roku,

– izjavo o garancijskem roku,

– izjavo, da je osebje izvajalca zavaro-
vano in usposobljeno za višinska dela,

– čas trajanja izvedbe del in možen da-
tum začetka del.

4. Investitor si pridržuje pravico možno-
sti pogajanja s ponudniki v postopku pripra-
ve analize ponudb oziroma lahko zahteva
dodatne podatke.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) odnos cena – kvaliteta,

b) plačilni pogoji,

c) garancijski rok,

d) reference izvedenih pogodbenih del,

e) druge ugodnosti ponudnika.

6. Pisne ponudbe z vso zahtevano doku-
mentacijo je potrebno dostaviti oziroma po-

slati najkasneje do vključno 20. 7. 1996 na
naslov: Toplarna Železniki, d.o.o., 4228 Že-
lezniki, Češnjica 54.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
tel. 064/66-373.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
27. 7. 1996.

Toplarna, d.o.o.

Ob-3062

Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a,
Ravne na Koroškem, 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 izbor izvajalca za izvajanje storitev

svetovalnega inženiringa in izdelavo
tehnične dokumentacije pri

investicijskih in
investicijsko-vzdrževalnih delih objektov

1. Predmet razpisa so kompletne ali del-
ne storitve svetovalnega inženiringa in iz-
delava tehnične dokumentacije pri investi-
cijskih in investicijsko-vzdrževalnih delih
objektov, ki jih občina po svojih planih pri-
pravlja za graditev, ureditev ali preureditev
v letu 1996 in 1997.

2. Posebne razpisne dokumentacije ni.
Ponudniki naj pripravijo ponudbo in cene
definirajo v % (odstotkih) na osnovi treh
investicijskih razredov:

a) do 3 mio SIT,
b) od 3 do 25 mio SIT,
c) nad 25 mio SIT.
Eventualne dodatne informacije ponud-

niki dobijo na Občini Ravne-Prevalje vsak
delovni dan pri Bukovec Andreju, tel.
0602/23-821.

3. Ponudbe morajo biti opremljene smi-
selno v skladu z 12. členom citirane odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil in s pogoji tega
razpisa.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del in reference,

– teritorioalno poznavanje razmer in
možnost hitrega reagiranje,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Naročnik bo z izbranim ponudnikom

oziroma ponudniki opravljal posle v letu
1996 in 1997, odnosno od ponovnega razpi-
sa.

6. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo
“Ne odpiraj – ponudba!” je 19. julija 1996
do 13. ure. Ponudbe oddajte v vložišču spre-
jemne pisarne Občine Ravne-Prevalje, Če-
čovje 12/a, Ravne na Koroškem.

7. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan ob 10. uri v sejni sobi Občine
Ravne-Prevalje. Predstavniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb predložiti pi-
sna pooblastila.

Občina Ravne-Prevalje
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Št. 800-96 Ob-3063

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za
nabavo ploščnega izmenjevalca toplote,

pasteur za mleko, standard
1. Predmet razpisa je nabava ploščnega

izmenjevalca toplote; standard 5000 l/h z
dodatno pripravo za gretje mleka za potrebe
sirarne.

2. Lokacija dostave: cene veljajo fco
Mlekarna, Škofja Loka, Fužinska ul. 2.

3. Ponudba mora vsebovati ime proizva-
jalca, ceno in plačilne pogoje, predvideni
rok dobave in montaže, podatke o garanciji
in servisu opreme, bonitete ponudnika, ga-
rancijo banke.

4. Rok za zbiranje ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov KGZ,
z.o.o., Škofja Loka, Fužinska ulica 1.

5. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti z
oznako “Ponudba – Ne odpiraj”.

6. Odpiranje ponudb bo 15. dan (če je
dela prost dan prvi delovni dan) po objavi
ob 8. uri na upravi KGZ, z.o.o., Fužinska
ulica 1, Škofja Loka.

7. Merila za izbiro dobavitelja so pro-
izvajalec opreme, cena, plačilni pogoji, do-
bavni rok, garancija, zagotovljen servis, do-
datne ugodnosti.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po javnem odpiranju ponudb.

9. Vsa dodatna pojasnila dobijo ponud-
niki na tel. 064/620-605, mag. Lukančič-Va-
lič Cecilija.

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.,
Škofja Loka

Št. 66/96 Ob-3064

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del na

graščini Tabor v Višnji vasi pri Vojniku
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne

in kulturne dediščine v Celju po pooblastilu
Občine Vojnik.

2. Predmet razpisa: sanacija strešne kon-
strukcije in kritine s potrebnimi kleparskimi
deli.

3. Orientacijska vrednost del je
7,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co odločiti se za manjši obseg del od razpi-
sanega ali za fazno izgradnjo.

4. Predviden pričetek del je 15. 8. 1996,
dokončanje pa 15. 10. 1996.

5. Merila za najugodnejšega ponudnika
so reference na podobnih delih, ponudbena
cena, plačilni pogoji ter garancija za izve-
deno delo, s tem da najcenejši ponudnik ni
nujno tudi najugodnejši.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo vsak delovnik v tajništvu
zavoda proti plačilu stroškov v višini 5.000
SIT na žiro račun št. 50700-603-30388.

7. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
roku 10 dni po objavi do 14. ure v tajništvu
zavoda, Glavni trg 1, Celje. Ponudbe mora-

jo biti oddane v zapečateni ovojnici z ozna-
ko: “Ne odpiraj, ponudba za Tabor”.

8. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo ponudniki na sedežu zavoda
ali po tel. 063/481-173 in 481-149 vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po izteku roka oddane po-
nudbe ob 10. uri na sedežu zavoda.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine, Celje

Št. 3801-2/96 Ob-3065

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Računsko
sodišče objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev revizij

računovodskih izkazov
1. Naročnik: Računsko sodišče, Prežiho-

va 4, Ljubljana.
2. Predmet naročila: revizija računovod-

skih izkazov za leto 1994 po 21. členu za-
kona o Računskem sodišču (Ur. l. RS, št.
48/94), pri naslednjih uporabnikih javnih
financ:

a) Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije,

b) Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije,

c) Republiški zavod za zaposlovanje,
d) Slovenski odškodninski sklad.
3. Ponudbe je treba poslati ločeno za po-

samezne revizije.
4. Na javni razpis se lahko prijavijo re-

gistrirane revizijske družbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-

jalca so:
– cena,
– popolnost in preglednost ponudbe,
– strokovna usposobljenost izvajalca (re-

ference – predvsem s področja javne pora-
be),

– rok v katerem bo ponudnik opravil re-
vizijo.

Prednost pri izbiri bo imel najugodnejši
ponudnik, ki bo priložil načrt izvedbe revi-
zije.

6. Okvirna vrednost celotnega naročila
je 14 mio SIT.

7. Plačilni pogoji:
– 70% pogodbene vrednosti po predloži-

tvi poročila,
– 30% pogodbene vrednosti po dokonč-

nosti poročila.
Plačilo v roku 30 dni od dneva izstavitve

računa.
8. Predvideni rok za dokončanje del je

30. november 1996.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

kuverti, pravilno opremljene s pripisom “Ne
odpiraj – javni razpis – ponudba za izvedbo
revizije (2a, 2b, 2c ali 2d)”, v roku 15 dni od
objave razpisa na naslov Računsko sodišče,
Prežihova 4.

10. Nepravočasne ali nepravilno oprem-
ljene ponudbe se vrnejo ponudnikom neod-
prte.

11. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb,
ob 12. uri na sedežu Računskega sodišča.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udele-
žili odpiranja ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo ponudnika za zastopanje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 10 dni od odpiranja po-
nudb.

13. Dodatne informacije dobite pri Silvi
Jamnik, tel. 178-58-53.

Računsko sodišče

Št. 58 Ob-3070

Na podlagi 8. člena pravilnika o dodelje-
vanju subvencij za pospeševanje razvoja
podjetništva in kmetijstva (MUV št. 28/95)
objavlja Občinski svet Občine Kungota

javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za

najete kredite s področja podjetništva in
kmetijstva

Pogoji javnega razpisa:
1. Skupni znesek sredstev namenjenih

za subvencioniranje obrestne mere znaša za
kmetijstvo 1,000.000  SIT in za podjetniš-
tvo 2,500.000 SIT.

2. Sredstva se dodelijo za namene dolo-
čene s pravilnikom o dodeljevanju subven-
cij za pospeševanje razvoja podjetništva in
kmetijstva (MUV št. 28/95).

3. Za subvencioniranje obrestne mere
lahko zaprosijo:

 – samostojni podjetniki, mala podjetja v
zasebni lasti, kmetje in občani določeni v 4.
členu pravilnika.

4. Rok za prijavo prošenj je 60 dni po
objavi razpisa na Občino Kungota. Odbor
za gospodarstvo in urejanje prostora, Plin-
tovec 1, s pripisom – javni razpis.

5. Obrazce za vložitev prošnje dobijo
zaintersirani občani pri Občinskem uradu
Občine Kungota, Plintovec 1, vsak dan ra-
zen v petek od 8. do 12. ure in od 13. do 17.
ure, v petek pa od 8. do 13. ure.

6. Odbor za gospodarstvo in urejanje pro-
stora bo odločil o dodelitvi subvencij v 60
dneh po poteku razpisnega roka.

7. Prosilci bodo obveščeni o odobritvi
subvencij v roku 15 dni po sprejemu sklepa.

Podrobnejše informacije lahko dobijo
zainteresirani prosilci v Občinskem uradu
občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kun-
gota, tel. 656-636, Marjana Trobas.

Občinski svet
Občina Kungota

Št. 352-46/7-96 Ob-3073

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rogaška Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

nabavo in montažo opreme za II. fazo
prizidka k I. Osnovni šoli v Rogaški

Slatini
1. Naročnik: Občina Rogaška Slatina.
2. Predmet razpisa: nabava in montaža

opreme za II. fazo prizidka k I. OŠ Rogaška
Slatina.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
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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.

4. Predvideni rok pričetka montaže opre-
me je 1. november 1996.

5. Orientacijska vrednost naročil znaša
10,800.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisne dokumenta-
cije.

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 opremo I.
OŠ”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1996
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na.

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. 352-46/7-96 Ob-3074

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijska dela na

cerkvi Sv. Lenarta v Dreveniku
1.  Predmet razpisa je izbira izvajalca za

sanacijska dela na cerkvi Sv. Lenarta v Dre-
veniku. Razpisana so gradbena dela za sa-
nacijo zidov.

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 1. 8.
1996.

4. Rok za dokončanje del je 1. 9. 1996.
5. Orientacijska vrednost naročil znaša

2,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: fiksna po enoti za izvedena dela
do konca gradnje, obračun del po gradbeni
knjigi, zahtevani avans, možnost kreditira-
nja ali zamik plačil, reference izvajalca in
način plačila izvedenih del po situacijah.
Investitor si pridržuje pravico, da se v pri-
meru prekoračitve proračunske postavke iz-
vede samo določena dela iz ponudbenega
predračuna.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 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 cerkev Sv.
Lenarta”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1996
ob 12. uri v prostorih Občine Rogaška Slati-
na.

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. 1438/96 Ob-3075

Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana
– Godeževa 11, razpisuje na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja za

nabavo in montažo šolskega pohištva
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

šolskega pohištva za dve učilnici razredne-
ga pouka in tri učilnice predmetnega pouka
v obsegu na učilnico:

– 8 miz enosedov, 11 miz dvosedov, 30
stolov za učence, pisalna miza in stol za
učitelja.

2. Skrajni rok dobave in montaže šolske-
ga pohištva je 13. 9. 1996.

3. Lokacija: Osnovna šola Danile Kumar,
Ljubljana – Godeževa 11.

4. Ponudba mora vsebovati podatke o
znesku, plačilnih pogojih, garanciji, predvi-
denem roku dobave in o servisu opreme.

5. Ponudnik mora predložiti dokazilo o
usposobljenosti in dokazilo o registraciji.

6. Rok za sprejem ponudb je 14. dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporo-
čeno na naslov Osnovne šole Danile Ku-
mar, Godeževa 11, p.p. 3248, 1001 Ljublja-
na.

7. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponud-
ba za javni razpis – oprema”.

8. Odpiranje ponudb bo 1. delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v prostorih OŠ Danile Kumar v Ljublja-
ni, Godeževa 11. Pri odpiranju ponudb mo-
rajo prisotni predstavniki predložiti pisna
pooblastila za zastopanje.

9. Merila za izbiro dobavitelja so kvali-
teta, cena, servis, plačilni pogoji, dobavni
roki, reference in druge dodatne ugodnosti.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
pisno, v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

11. Vsa dodatna pojasnila dobite v taj-
ništvu šole, po telefonu 344-065.

Osnovna šola Danile Kumar
Ljubljana

Ob-3076

Na podlagi določil statuta Občine Bo-
rovnica (Naš časopis, marec 1995), odredbe
o postopku za izvajanje razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) in sklepa Občinskega
sveta občine Borovnica z dne 2. 7. 1996
objavljamo

javni razpis
za asfaltiranje ceste v Pekel in na Pako

1. Investitor: Občina Borovnica, Papler-
jeva 22, Borovnica.

2. Predmet razpisa: asfaltiranje ceste v
Pekel in na Pako.

3. Orientacijska vrednost del je :

A. Cesta v Pekel: 14,500.000 SIT
B. Ceste na Pako: 1,300.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference za področje in obseg razpi-

sanih del,
– registracija,
– cene (ponudbena cena s plačilnimi po-

goji in fiksnost cene),
– druge ugodnosti (popusti, kreditiranje

itd.),
– rok izvedbe,
– garancijski rok izvedbenih del.
5. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-

prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

Prva kuverta mora biti z oznako: “Ne
odpiraj – Asfaltiranje ceste v Pekel”, druga
kuverta pa z oznako: “Ne odpiraj – Asfalti-
ranje ceste na Pako”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

6. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo na Ob-
čini Borovnica, Paplerjeva 22, Borovnica,
tel.: 746-126.

7. Ponudbe na javni razpis dostavite v
petnajstih dneh po objavi javnega razpisa
na Občino Borovnica.

8. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

9. O odpiranju ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Borovnica

Št. 039/01-05/96 Ob-3079

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina
Ajdovščina objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške opreme,

ureditev in vzdrževanje računalniške
mreže

1. Naročnik: Občina Ajdovščina.
2. Predmet razpisa: dobava in instalacija

računalniške strojne in programske opreme
po razpisni dokumentaciji.

Dokumentacijo lahko dvignete na Obči-
ni Ajdovščina pri Marici Žen vsak delavnik
med 8. in 12. uro.

3. Okvirna vrednost razpisa: 2,000.000
SIT.

4. Merila za izbor ponudnika so:
– kvaliteta ponujene opreme,
– garancija,
– servis in vzdrževanje,
– komercialni pogoji,
– rok dobave,
– reference,
– druge ponujene ugodnosti.
5. Ponudba naj vsebuje:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja in de-

javnosti,
– predračun za vso ponujeno opremo,
– cena po posameznih točkah z vključe-

nim prometnim davkom,
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– reference o že prodani opremi,
– dobavni rok,
– znamke materiala, ki je vgrajen v raču-

nalnike,
– vzorec pogodbe za prodajo in vzdrže-

vanje opreme,
– način plačila,
– veljavnost predračuna najmanj 30 dni

v SIT,
– cene FCO kupec,
– garancija 24 mesecev,
– servis pri kupcu.
6. Rok za prijavo: za pravočasno vlože-

ne ponudbe bodo veljale tiste, ki bodo pris-
pele na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do
vključno 26. 7. 1996 do 12. ure.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in oznako “Ponudba računalniške
opreme – Ne odpiraj!”. Ponudbe, ki ne bodo
prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno
opremljene, bodo izločene.

8. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996
ob 9. uri na Občini v sejni dvorani. Pri-
sostvujejo lahko le osebe, ki imajo poobla-
stilo svojega podjetja.

9. O izbiri dobavitelja bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni po javnem odpira-
nju.

10. Naročnik si pridržuje pravico do del-
nega nakupa oziroma da izbora ne opravi.

11. Dodatne informacije o razpisu lahko
dobite pri Marici Žen, na telefon 065/63-113
vsak dan od 10. do 12. ure.

Občina Ajdovščina
Občinska uprava

Št. 181/96 Ob-3080

Na podlagi  odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Moderna
galerija Ljubljana kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo tehnične dokumentacije za
preureditev in prenovo zgradbe

Moderne galerije v Ljubljani, Tomšičeva
14.

1. Investitor: Moderna galerija, Ljublja-
na, Tomšičeva 14, ki jo po pooblastilu za-
stopa Zil Inženiring, d.d. Ljubljana, Kersni-
kova 10.

2. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije za preureditev in prenovo
zgradbe Moderne galerije, ki obsega:

– idejni projekt – IP,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja – PGD,
– projekt za izvedbo –PZI.
3. Lokacija: Moderna galerija, Ljublja-

na, Tomšičeva 14.
4. Obseg del z okvirno ceno in rok:
– tehnična dokumentacija za preureditev

in prenovo,
– skupna površina zgradbe za obdelavo

je 4600 m2

 
neto površine,

– orientacijska vrednost investicije je
460,000.000 SIT,

– okvirni rok izdelave tehnične doku-
mentacije je 180 dni.

5. Razpisno dokumentacijo in dodatna
pojasnila dobijo ponudniki pri zastopniku
naročnika Zil Inženiring d.d., Ljubljana,

Kersnikova 10 pri Marjeti Ovsenek (tel.
061/133-50-40) v roku 10 dni od dneva ob-
jave razpisa, vsak delavnik od 8. do 10. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 20.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-2918 Zil Inženiring d.d. Ljub-
ljana.

6. Morebitna dodatna vprašanja lahko
udeleženci javnega razpisa naslovijo na Zil
Inženiring, d.d. Ljubljana, Kersnikova 10,
najkasneje do 5. avgusta 1996. Odgovori na
vprašanja bodo poslani vsem udelžencem
najkasneje do 16. avgusta 1996.

7. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke in priloge:

– ime in točen naslov ponudnika,
– projektno zasnovo preureditve in pre-

nove zgradbe ter situacijo zunanje ureditve,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno, skupno in za posa-

mezne dele projektne dokumentacije,
– poimenski sestav  strokovnega tima, ki

vključuje tudi morebitne zunanje sodelav-
ce, njegove reference in pisno zagotovilo,
da bo dejansko projektiral,

– reference in dokazila o usposobljeno-
sti za projektiranje muzejev in njim po zah-
tevnosti sorodnih zgradb,

– jamstvo za resnost ponudbe, in sicer
akceptni nalog na znesek 100.000 SIT z
izjavo, da ga Moderna galerija Ljubljana
lahko vnovči, če ponudnik ki je bil izbran
kot najugodnejši, ne bi sklenil pogodbe,

– podatke o solventnosti in boniteti, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni,

– osnutek projektantske pogodbe.
Ponudnik se mora obvezati, da bodo vse

ponujene posle izvajali kadri, ki so navede-
ni v ponudbi.

8. Ponudba mora vsebovati tudi elemen-
te, ki so navedeni v 12. členu odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

9. Kriteriji in pogoji za izbor najugod-
nejšega ponudnika:

– kompletnost ponudbe,
– najustreznejša projektna zasnova preu-

reditve in prenove zgradbe in zunanje ure-
ditve,

– skladnost z obstoječo arhitekturo in
spomeniškim značajem zgradbe in okolice,

– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelano-
sti, natančnost, obseg razdelave),

– ponujena cena in ponujeni najugodnej-
ši način plačila,

– reference ponudnika in članov strokov-
nega tima za izvajanje tovrstnih del,

– rok za izdelavo,
– solventnost ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika kot najugodnejšega.
10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo

v zapečatenem ovitku z označbo: “Ponudba
za projektiranje preureditve in prenove Mo-
derne galerije – Ne odpiraj”.

11. Ponudbe morajo, ne glede na način
dostave, prispeti v vložišče Zil Inženiring-a
d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, najkasneje
30. septembra 1996 do 14. ure. Nepravoča-
sno prispele ponudbe ne bodo upoštevane.

12. Odpiranje ponudb bo 1. oktobra 1996
ob 10 uri v sejni sobi Zil Inženiring-a, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10. Predstavniki po-
nudnikov, ki se bodo udeležili javnega od-
piranja ponudb, morajo komisiji predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

13. Razpisovalec bo izbral najugodnej-
šega ponudnika, poleg tega pa bo na pred-
log razpisne komisije nagradil najustreznej-
še idejne rešitve:

1. nagrada je podpis pogodbe ali izplačilo
v višini 400.000 SIT, v primeru da ne pride
do podpisa pogodbe s strani naročnika;

2. nagrada – v višini 300.000 SIT,
3. nagrada – v višini 200.000 SIT,
dva odkupa po 150.000 SIT.
S podelitvijo nagrad oziroma odkupov

preidejo materialne avtorske pravice na raz-
pisovalca.

14. Skladno z razlago odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil s strani RS Ministrstva za
finance, bo investitor sklenil neposredno po-
godbo, če javni razpis tudi drugič ne uspe.

15. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Zil Inženiring, d.d.

Št. 66/96 Ob-3081

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Andragoški center Slovenije, Šmartinska
134a, Ljubljana, naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo sanitarij
in predprostorov Andragoškega centra
Slovenije, Šmartinska 134a, Ljubljana

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
prenovo sanitarij in predprostorov Andra-
goškega centra Slovenije in to GOI.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje od vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2 pri Krampelj Majdi.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ring, Vurnikova 2, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245, kontaktna oseba Sitar Janez,
dipl. inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša za
gradbeno-obrtniška in instalacijska dela:
9,800.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
24. 7. 1996 do 10. ure na naslov LIZ-inženi-
ring, Ljubljana, Vurnikova 2. Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprtih kuvertah “Ponud-
ba – Andragoški center Slovenije – Ne od-
piraj”.
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7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, dne 24. 7. 1996 ob 10.30.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Andragoški center Slovenije

Ob-3082

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 36. člena zakona
o financiranju občin (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) naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca del pri nadzidavi

vrtca v Grosupljem
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-

no-obrtniških in instalacijskih del za izved-
bo nadzidave dela obstoječega objekta VVZ
Kekec Grosuplje, Trubarjeva c. 15.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na Uradu za
gospodarstvo in družbene dejavnosti Obči-
ne Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, so-
ba 12/II, tel. 761-211.

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 20.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810272 naslovniku Proračun ob-
čine Grosuplje z namenom “Pristojbina za
javni razpis – vrtec Grosuplje”. S plačilom
pristojbine se zagotavlja resnost ponudnika
glede pristopa na javni razpis ter za kritje
stroškov, nastalih iz naslova javnega razpi-
sa. Pristojbine se ponudnikom ne vrača.

4. Rok za izvedbo del: september 1996.
5. Orientacijska vrednost del je

25,000.000 SIT.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference, popolnost ponudbe, opcija ponud-
be, rok izvedbe del, garancijski rok, druge
ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selo-
tejpom preko katerega je žig ponudnika na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje najkasneje do 12. 8.
1996 do 9. ure.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
ziv in naslov ponudnika.

Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslednjim naslovom in oznako: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Gro-
suplje.

“Ponudba – Nadzidava vrtca – Ne odpi-
raj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 8.
1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine Grosup-
lje, Kolodvorska 2, Grosuplje (II. nadstrop-
je). Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-3077

Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice
na podlagi 15. člena odloka o proračunu za
leto 1996 in uredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in instalacijo računalniške

opreme
I. Predmet razpisa je dobava ter instala-

cija računalniške opreme z garancijskim
vzdrževanjem za:

A. 2 x računalnik:
1. MB P55, 256 KB predpomnilnika,

Shared VGA, Sound Blaster, PCI, EIDE,
2. procesor PENTIUM 133 Mhz,
3. trdi disk EIDE velikosti 1 GB,
4. disketna enota TEAC 3,5” 1.44 Mb,
5. 8 Mb RAM-a (72 pinski SIMM),
6. ethernet krmilnik PCI kombiniran,
7. 14” barvni monitor, 1024 x 768 nepre-

pleten,
8. ohišje mini tower,
9. tipkovnica Cherry - G81,
10. miška Logitech s podlogo,
11. DOS 6.22,
12. WINDOWS 3.1 CEE,
13. 1 x Microsoft Office Professional,
14. 1 x Microsoft Office Standard.
B. 1 x nadgradnja računalnika:
1. MB P6RP4, 256 KB predpomnilnika,

PCI, do 512 MB RAM-a,
2. procesor PENTIUM PRO 150 Mhz,
3. trdi disk Wide SCSI velikosti 4 GB,

16 bitni prenos,
4. krmilnik Wide SCSI,
C. 1 x 21” barvni monitor IIYAMA, 1600

x 1200 neprepleten.
D. 1 x Windows 95 - slovenski.
E. 1 x Microsoft Office Standard za Win-

dows 95.
F. 3 x laserski tiskalnik HEWLETT

PACKARD Laserjet 5 L.
II. Orientacijska vrednost opreme znaša

1,700.000 SIT.
III. Predvideni rok dobave za vso raču-

nalniško opremo je med 1. 8.1996 in 15. 8.
1996.

IV. Vsaka ponudba mora vsebovati:
predstavitev podjetja, registracijo, referen-
ce, vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom ter prilogami, obrazce BON 1, BON
2 oziroma BON 3.

V. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navede odred-
be.

VI. Ponudbe morajo biti vročene v zape-
čatenih kuvertah z imenom ponudnika ter z
oznako “Ne odpiraj!” in “Ponudba za raču-
nalniško opremo” do 23. 7. 1996.

VII. Merilo za izbiro:
– servis,
– rok dobave,
– reference ponudnika,
– garancijska doba,
– cena.
VIII. Plačilni pogoji so v skladu z navo-

dilom o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
13/96).

IX. Informacije lahko dobite na Občini
Jesenice pri Karmen Hribljan (tel.
064/81-040 int. 288).

X. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki, bo v torek 24. 7.
1996 ob 8. uri v prostorih Občine Jesenice.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

XI. O izbiri ponudbe bodo ponudniki ob-
veščeni 7 dni po odpiranju ponudb. Ponud-
be se ponudnikom ne vračajo.

Občina Jesenice

Št. 324-03/96-5/1-8 Ob-3083

Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor na podlagi 13. člena uredbe o kon-
cesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Gračnice,
Mišičevega grabna, Savinje – na strugi, Sa-
vinje – Kolenčeva struga, Dravinje in Ja-
hodnice za proizvodnjo električne energije
(Ur. l. RS, št. 31/96 – v nadaljevanju: ured-
ba) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Gračnice, Mišičevega

grabna, Savinje – na strugi, Savinje –
Kolenčeva struga, Dravinje in Jahodnice

za proizvodnjo električne energije
I. Razpisovalec: Uprava Republike Slo-

venije za varstvo narave, Ljubljana, Vojko-
va 1b.

II. Predmet razpisa: koncesija za gospo-
darsko izkoriščanje vodotokov Gračnica,
Mišičev graben, Savinja – na strugi, Savinja
– Kolenčeva struga, Dravinja, Jahodnica,
na naslednjih odsekih:

Vodotok Kota Kota Bruto

zgornje spodnje potencial

vode vode (kW)

(m.n.m.) (m.n.m.)

Gračnica 400,00 392,00 56

Mišičev graben 841,00 733,00 32

Savinja
– na strugi 407,00 404,00 88

Savinja
– Kolenčeva
struga 420,20 417,53 76

Dravinja 510,00 496,00 88

Jahodnica 755,00 622,00 104

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v skla-
du s pogoji uredbe.

III. Prijava mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime prijavitelja.
2. Navedbo odgovorne osebe prijavite-

lja.
3. Navedbo odseka vodotoka, na kate-

rem želi prijavitelj pridobiti koncesijo.
4. Dokazilo o registraciji ali izkaz iz vpi-

snika podjetnikov posameznikov za oprav-
ljanje dejavnosti proizvodnje električne
energije oziroma potrdilo o državljanstvu z
izjavo prijavitelja, da bo dokazilo o regi-
straciji oziroma izkaz iz vpisnika podjetni-
kov posameznikov predložil pred sklenitvi-
jo koncesijske pogodbe.

5. Elaborat prijavitelja, s katerim bo do-
kazal, da je sposoben zagotoviti organizaci-
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jo, kadrovsko usposobljenost, tehnično in
finančno sposobnost vodenja in izvajanja
vseh faz gradnje potrebnih objektov in na-
prav ter izvajanje dejavnosti s priloženo
idejno zasnovo elektrarne.

6. Izjavo, da v celoti sprejema pogoje iz
4. člena uredbe.

7. Izjavo o pokrivanju vseh stroškov v
zvezi s koncesijo (5. člen uredbe).

8. Izjavo, da bo pred sklenitvijo konce-
sijske pogodbe predložil dokazilo o povrni-
tvi vloženih sredstev morebitnim doseda-
njim vlagateljem v projekt izkoriščanja vo-
de za proizvodnjo električne energije oziro-
ma pogodbo o ureditvi odnosov z lastnikom
pregrade, ki se koristi kot zajemni objekt (v
nadaljevanju: dosedanja vlaganja), razen če
je izbrani koncesionar vlagatelj sam.

9. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih.

10. Dokazilo o morebitnem uveljavlja-
nju prednostne pravice.

IV. Vložitev prijav

Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami
in z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
koncesija Gračnice, Mišičevega grabna, Sa-
vinje – na strugi, Savinje – Kolenčeva stru-
ga, Dravinje in Jahodnice” in imenom in
naslovom ponudnika, je treba predložiti v
zaprtih ovojnicah na Upravo RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 1. 8. 1996 do 12. ure.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij
med razpisom je Franc Zupan, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
(tel. 178-4430).

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
2. 8. 1996 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju. Pri odpiranju prijav smejo
biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.

V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar

Ponudnik mora za pridobitev koncesije
izpolnjevati pogoje, določene v 3. členu
uredbe.

VI. Merila za izbor koncesionarja

Prednostna merila za izbor koncesionar-
ja so:

– izpolnjevanje pogojev za uveljavitev
prednostne pravice,

– morebitna dosedanja vlaganja,

– usposobljenost in realno izkazana mož-
nost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo in
obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– popolnost in kvaliteta elaborata iz toč-
ke III.

Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa.

VII. Postopek izbora koncesionarja

Komisija za izvedbo javnega razpisa mo-
ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovati Vladi Republike Slo-
venije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Št. 324-03/96-5/1-8 Ob-3084

Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor na podlagi 13. člena uredbe o kon-
cesiji za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Sopet-Strm-
ca, mlinščice ob Podlipščici, Drtijščice, Bi-
stričice ob Kamniški Bistrici, mlinščice ob
Želimeljščici, Artišnice in Krke za vzrejo
salmonidnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 31/96 – v
nadaljevanju: uredba) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Sopet-Strmca,

mlinščice ob Podlipščici, Drtijščice,
Bistričice ob Kamniški Bistrici,

mlinščice ob Želimeljščici, Artišnice in
Krke za vzrejo salmonidnih vrst rib
I. Razpisovalec: Uprava Republike Slo-

venije za varstvo narave, Ljubljana, Vojko-
va 1b.

II. Predmet razpisa: koncesija za gospo-
darsko izkoriščanje vodotokov Sopet-Strm-
ca, mlinščice ob Podlipščici, Drtijščice, Bi-
stričice ob Kamniški Bistrici, mlinščice ob
Želimeljščici, Artišnice in Krke, na nasled-
njih odsekih:

Vodotok Koordinate Koordinate Instaliran pretok

gorvodne meje dolvodne meje vode za

odseka odseka ribogojnico

x y x y (l/s)

Sopet-Strmec 5100500 5391050 5100500 5391090 20

mlinščica ob 5096290 5439985 5096203 5440005 20
Podlipščici
Podlipščica 5096255 5440047

Drtijščica 5109614 5482515 5109575 5482475 45

Bistričica ob 5125400 5467576 5125373 5467561 50
Kamn. Bistrici

mlinščica ob 5086114 5467788 5086485 5467606 80
Želimeljščici

Artišnica 5118190 5512260 5118230 5512340 10

Krka 5082147 5483367 5082100 5483398 15

za dejavnost iz 2. člena uredbe ter v skla-
du s pogoji uredbe.

III. Prijava mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime prijavitelja.
2. Navedbo odgovorne osebe prijavite-

lja.
3. Navedbo odseka vodotoka, na kate-

rem želi prijavitelj pridobiti koncesijo.
4. Dokazilo o registraciji ali izkaz iz vpi-

snika podjetnikov posameznikov za oprav-
ljanje dejavnosti proizvodnje električne
energije oziroma potrdilo o državljanstvu z
izjavo prijavitelja, da bo dokazilo o regi-
straciji oziroma izkaz iz vpisnika podjetni-
kov posameznikov predložil pred sklenitvi-
jo koncesijske pogodbe.

5. Elaborat prijavitelja, s katerim bo do-
kazal, da je sposoben zagotoviti organizaci-
jo, kadrovsko usposobljenost, tehnično in
finančno sposobnost vodenja in izvajanja
vseh faz gradnje potrebnih objektov in na-
prav ter izvajanje dejavnosti s priloženo
idejno zasnovo ribogojnice.

6. Izjavo, da v celoti sprejema pogoje iz
4. člena uredbe.

7. Izjavo o pokrivanju vseh stroškov v
zvezi s koncesijo (5. člen uredbe).

8. Izjavo, da bo pred sklenitvijo konce-
sijske pogodbe predložil dokazilo o povrni-
tvi vloženih sredstev morebitnih dosedanjim
vlagateljem v projekt izkoriščanja vode za
proizvodnjo električne energije oziroma po-
godbo o ureditvi odnosov z lastnikom pre-
grade, ki se koristi kot zajemni objekt (v
nadaljevanju: dosedanja vlaganja), razen če
je izbrani koncesionar vlagatelj sam.

9. Dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih.

10. Dokazilo o morebitnem uveljavlja-
nju prednostne pravice.

IV. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami

in z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
koncesija Sopet-Strmca, mlinščice ob Pod-
lipščici, Drtijščice, Bistričice ob Kamniški
Bistrici, mlinščice ob Želimeljščici, Arti-
šnice in Krke” in imenom in naslovom po-
nudnika, je treba predložiti v zaprtih ovoj-
nicah na Upravo RS za varstvo narave, Ljub-
ljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 1. 8. 1996 do 12. ure.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij
med razpisom je Gordana Kerekeš, Uprava
RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-

na (tel. 178-4443).
Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne

2. 8. 1996 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Vojkova 1b, Ljubljana, v sejni sobi
v IV. nadstropju. Pri odpiranju prijav smejo
biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.

V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar

Ponudnik mora za pridobitev koncesije
izpolnjevati pogoje, določene v 3. členu
uredbe.

VI. Merila za izbor koncesionarja
Prednostna merila za izbor koncesionar-

ja so:
– izpolnjevanje pogojev za uveljavitev

prednostne pravice,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– usposobljenost in realno izkazana mož-

nost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo in
obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– popolnost in kvaliteta elaborata iz toč-
ke III.

Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa.

VII. Postopek izbora koncesionarja
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Komisija za izvedbo javnega razpisa mo-
ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovati Vladi Republike Slo-
venije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 1146-96 Ob-3085

Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,
Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana, objavlja

javni razpis
za popravilo dvigala v objektu Ivana

Turšiča 8 v Sežani
1. Investitor: KSP, d.d., Sežana.
2. Predmet razpisa je popravilo dvigala.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo z razpisnimi pogoji v tajništvu
Komunalno stanovanjskega podjetja, d.d.,
Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana, med 8.
in 10. uro, od prvega do vključno šestega
dne od objave javnega razpisa.

4. Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je 1. 8.
1996, zaključek del pa 30. 8. 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena vrednost,
– reference,
– garancija,
– ostale ugodnosti.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih

kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”
na naslov: Komunalno stanovanjsko podjet-
je, d.d., Sežana, Partizanska cesta 2, Sežana.

Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

8. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v prosto-
rih KSP, d.d., Sežana, Partizanska cesta 2,
Sežana, s pričetkom ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
petih dneh od dneva odpiranja ponudb.

10. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na KSP, d.d., Seža-
na, kontaktna oseba je Dušan Zlobec, inž.
gr., na tel. 067/31-341.

Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d., Sežana

Št. 16/96 Ob-3086

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
oblikovanje, tisk, distribucijo in trženje

revije Šport mladih
I. Naročnik storitev, za katere se išče naj-

ugodnejšega ponudnika, je Ministrstvo za
šolstvo in šport.

II. Predmet razpisa je oblikovanje, tisk,
distribucija in trženje revije Šport mladih.

Ponudnik mora zagotoviti naslednje sto-
ritve:

1. grafično oblikovanje revije,
2. tiskanje revije,
3. distribucija revije,

4. vodenje naročniških razmerij,
5. vodenje finančnega poslovanja,
6. raziskava trga,
7. organizacija trženja.
Letno izide 12 številk z naklado 4000

izvodov.
Papir 90-gramski biomat, ovitek

150-gramski bioglos.
Tisk dvobarvni, ovitek barvni.
III. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Ministrstvu za šolstvo in šport, sek-
tor za šport, Celovška 25, Ljubljana, vsak
delovnik od 8. do 15. ure.

Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite
po tel. 061/321-855 ali 321-848.

IV. Rok za oddajo ponudb je 19. avgust
1996 do 12. ure.

Ponudbe lahko oddate osebno na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Celovška
25, Ljubljana, in sicer v zapečateni ovojnici
z oznako “Razpis – revija Šport mladih –
Ne odpiraj”.

Ponudba mora biti izdelana v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93). Pomanjkljivih in prepozno pris-
pelih ponudb komisija ne bo obravnavala.

V. Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

VI. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
VII. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996 ob

12. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Sektorja za šport, Celovška 25, Ljub-
ljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Ljubljana

Ob-3087
Javni razpis
za oddajo del

1. Naročnik: KS Destrnik.
2. Predmet razpisa: asfaltiranje in pre-

plastitev krajevnih cest.
3. Orientacijska vrednost del: 9,000.000

SIT.
4. Ponudnik naj ponudi variantno kom-

binacijo:
a) Bitodrobir 0-22 v deb. 5 cm – SIT/m2

in AB 0-0,8/11 v deb. 3 cm SIT/m2,
b) BNS 0,16 v deb. 6 cm SIT/m2.
Ponudnik naj posebej prikaže ceno čišče-

nja in pobrizganja z bitumensko emulzijo
pri preplastitvah SIT/m2.

5. Naročnik si pridržuje pravico spreme-
niti obseg del glede na razpoložljiva sredst-
va. Izvajalec v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.

6. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v času od 20. 8. 1996 do 5. 9. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– garancija na izvedena dela.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:

– registracijo podjetja,
– bianco menico v višini 10% vrednosti

del zaradi resnosti ponudbe.
9. Ponudbe predložite do 26. 7. 1996, na

sedež Krajevne skupnosti Destrnik, Vinta-
rovci 50, 2253 Destrnik, do 13. ure, v zape-
čateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 29. 7.
1996 ob 8. uri, v prostorih KS Destrnik,
Vintarovci 50.

11. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pismeno pooblastilo za sodelova-
nje na odpiranju ponudb.

Krajevna skupnost Destrnik

Ob-3088

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 cestnih
odsekov znotraj rušnega in vplivnega

območja rudnika Zagorje ob Savi
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: sanacija cestnih od-

sekov znotraj rušnega in vplivnega območja
rudnika Zagorje ob Savi.

3. Lokacija: KS Franc Farčnik in KS
Rudnik-Toplice v Zagorju.

4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno

Orientacijska vrednost del znaša skupaj
9,000.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik ponudi izvedbo vseh razpi-

sanih del skupaj ločeno po objektih.
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.

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
Interesenti lahko dvignejo dokumentaci-

jo na sedežu razpisovalca proti plačilu 5.000
SIT (št. ŽR 52720-601-18631 Rudnik Za-
gorje v zapiranju, d.o.o.), kjer lahko prido-
bijo tudi vse eventualno potrebne dodatne
informacije (kontaktna oseba je teh. vodja
površinskih del Sandi Grčar, tel.
0601/64-100).

V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega

ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
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– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji z odlogom plačila do

konca leta 1996,
– 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. sklepno ponudbeno ceno ločeno po

objektih,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 15.

dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS,
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, prvi
naslednji delovni dan po poteku razpisa, ob
13. uri.

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
cestnih odsekov znotraj rušnega in vplivne-
ga območja rudnika Zagorje ob Savi)”.

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.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Ob-3089

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
Kanal ob Soči objavlja

javni razpis
za oddajo del: večja vzdrževalna dela,

modernizacija krajevnih in lokalnih cest
96 in sanacijska dela na krajevnih in

lokalnih cestah po neurju 95 in za
kanalizacijo v naseljih Kanal in Gorenja

vas, I. faza
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči, Trg

svobode 23, Kanal, tel. 065/51-700.
2. Predmet razpisa
a) Večja vzdrževalna dela in moderniza-

cija krajevnih in lokalnih cest v letu 1996.
Predvidena vrednost del: 15,000.000

SIT.
b) Sanacija krajevnih in lokalnih cest in

sanacija plazov po neurjih v letu 1995.
Predvidena vrednost del: 6,500.000 SIT.

c) Kanalizacija v naseljih Kanal in Go-
renja vas, I. faza.

Predvidena vrednost del: 12,000.000
SIT.

3. Termin za začetek izvajanja del je 15.
8. 1996, rok dokončanja del za dela pod a)
in b) je do 20. 10. 1996, za dela pod c) do
30. 11. 1996.

4. Razpisno dokumentacijo dobite na se-
dežu Občine Kanal ob Soči, Trg svobode
23, Kanal, v tajništvu.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: registracija z dokazilom o stro-
kovnosti, ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe in garancijski rok, opcija po-
nudbe, reference in druge ugodnosti.

6. Rok pisne prijave prispele po pošti ali
prinešene osebno je 23. 7. 1996 do 12. ure,
na sedež Občine Kanal ob Soči, Trg svobo-
de 23, I. nadstropje – tajništvo.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z opozorilom na vidnem mestu “Ne
odpiraj – ponudba za cestno infrastrukturo
96” za ponudbe pod a) in b) ter “Ne odpiraj
– ponudba za kanalizacijo v naseljih Kanal
in Gorenja vas, I. faza” za ponudbo za dela
pod c).

8. Odpiranje ponudb bo javno 23. 7. 1996
ob 12.30, v sejni sobi Občine Kanal ob Soči
(I. nadstropje).

9. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico spre-
meniti količinski in finančni obseg del gle-
de na višino sredstev. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

11. Naročnik si pridržuje pravico oddati
dela na posameznih odsekih cest različnim
izvajalcem in da bo dela oddal fazno z ozi-
rom na razpoložljiva sredstva.

Občina Kanal ob Soči

Št. 40/96 Ob-3090

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
Lukovica objavlja

javni razpis
za nakup dveh kombibusov

1. Nabava vozila kombibusa, ki ustreza
potrebam prevoza šoloobveznih otrok na te-
renu (sedeži: 8 + 1).

2. Nabava vozila kombibusa, ki ustreza
potrebam prevoza šoloobveznih otrok na te-
renu (sedeži: 8 + 1), 4 × 4.

3. Rok dobave in montaže: do 31. avgu-
sta 1996.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena v SIT, skupaj s prometnim dav-
kom,

– plačilni pogoji in fiksnost cene, odlog
plačila,

– možnost leasing odplačila,
– rok dobave, garancija in servis,
– obe vozili istega proizvajalca,
– možnost menjave staro za novo,
– tehnične možnosti, velikost, funkcio-

nalnost, reference,
– oprema, ki povečuje varnost in je

vključena v osnovni ceni,
– druge ugodnosti ponudnika (npr. po-

pusti, brezplačni tehnični pregled in drugo).

5. Pojasnila in podatke za izdelavo po-
nudbe se dobijo pri Vinku Pirnatu, Občina
Lukovica, tel. 061/735-119 ali 735-098.

6. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – nakup šolskih vozil”
do vključno 10. dne od objave na naslov:
Občina Lukovica, Lukovica 46, 1225 Luko-
vica.

7. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Lukovica.

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

Št. 40/96 Ob-3091

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
Lukovica objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo del rekonstrukcije kotlovnice na
objektu Osnovne šole Janko Kersnik na

Brdu pri Lukovici
1. Predmet razpisa: izvedba strojnoinšta-

lacijskih del – rekonstrukcija kotlovnice z
zamenjavo kotla na trda goriva, s kurjenjem
na lahko kurilno olje.

2. Orientacijska vrednost strojnih del
znaša 6,000.000 SIT.

Ponudbo je potrebno izdelati v skladu z
usposobljenostjo in registracijo predmeta
poslovanja ponudnika.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za poseg del vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, v roku 5 dni po objavi, v
Oddelku za komunalo. Vse informacije o
razpisanem delu pa dobijo v tajništvu Obči-
ne Lukovica, tel. 061/735-119 ali 735-098,
odgovorna oseba Vinko Pirnat.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe z najugodnejšim ponudni-
kom. Pogodbe z najugodnejšim ponudnikom
bodo sklenjene v 8 dneh od poteka roka za
oddajo ponudb.

5. Ponudbe je potrebno oddati do vključ-
no 10. dne od objave, javno odpiranje po-
nudb pa bo drugi delovni dan po preteku
roka za oddajo ponudb, v sejni sobi Občine
Lukovica, Lukovica 46, ob 12. uri. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za rekonstruk-
cijo del v OŠ Janko Kersnik na Brdu pri
Lukovici”.

6. Ponudbe morajo vsebovati vsa razpi-
sana dela, poleg tega pa morajo vsebovati
še priloge, ki so sestavni del 12. člena odred-
be o postopku izvajanja javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– popolnost ponudbe,
– cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– posebni finančni pogoji, kot so: kredi-

tiranje, odlog plačila,
– garancijski rok za izvedena dela.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-

veščeni v 5 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Lukovica
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Št. 12066 Ob-3096

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Uprava RS za
jedrsko varnost objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo strokovne
ocene Verjetnostne varnostne analize JE

Krško v času ustavitve
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa: izdelava strokovne
ocene Verjetnostne varnostne analize JE
Krško v času ustavitve.

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.

4. Orientacijska vrednost del razpisnega
dela znaša 2,250.000 SIT.

5. Rok izvedbe dela: 15. 11. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v slo-

venskem in angleškem jeziku v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil in mo-
ra vsebovati vse elemente, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponud-

ba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– reference in pridobljena praksa na po-

dročju jedrske tehnologije, jedrske varnosti
in varnostnih analiz,

– metodologija in tehnologija izvedbe
del,

– program zagotovitve kakovosti.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo in oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za
strokovno oceno Verjetnostne varnostne
analize JE Krško v času ustavitve” je po-
trebno oddati v zapečateni ovojnici najka-
sneje do 23. 7. 1996 do 12. ure, v tajništvo
Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59,
1113 Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 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
vložitev ponudb.

11. Naročnik bo z najugodnejšim ponud-
nikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.

Št. 12066 Ob-3097

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Uprava RS za
jedrsko varnost objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca projekta Analizator

prehodnih stanj Jedrske elektrarne
Krško – II. faza

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa: izdelava projekta
Analizator prehodnih stanj Jedrske elektrar-
ne Krško – II. faza.

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.

4. Orientacijska vrednost del razpisnega
projekta (II. faza) znaša 7,200.000 SIT.

5. Rok izvedbe dela II. faze: 15. 11. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v slo-

venskem in angleškem jeziku v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil in mo-
ra vsebovati vse elemente, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponud-

ba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– reference in pridobljena praksa na po-

dročju jedrske tehnologije, jedrske varnosti,
varnostnih analiz in modeliranja procesov,

– metodologija in tehnologija izvedbe
del.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo in oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za
Analizator prehodnih stanj JE Krško” je po-
trebno oddati v zapečateni ovojnici najka-
sneje do 23. 7. 1996 do 12. ure, v tajništvo
Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59,
1113 Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1996
ob 10. 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
vložitev ponudb.

11. Naročnik bo z najugodnejšim ponud-
nikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.

Št. 12066 Ob-3098

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo študije

Radioaktivna kontaminacija v Sloveniji
po černobilski nesreči

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za jedrsko varnost, Vojkova 59, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa: izvedba študije Ra-
dioaktivna kontaminacija v Sloveniji po čer-
nobilski nesreči.

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.

4. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la znaša 2,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe študije: do 30. 11. 1996.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

7. Merila za izbor najugodnejšega
ponudnika so:

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena (op. najcenejša ponud-

ba ni nujno tudi najugodnejša),
– izvedbeni rok,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– reference in pridobljena praksa na po-

dročju dela razpisa,
– metodologija in tehnologija izvedbe

del.
8. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-

jo in oznako “Ne odpiraj – Javni razpis za
izbiro izvajalca študije Radioaktivna konta-
minacija v Sloveniji po černobilski nesreči”
je potrebno oddati v zapečateni ovojnici naj-
kasneje 23. 7. 1996 do 12. ure, v tajništvo
Uprave RS za jedrsko varnost, Vojkova 59,
1113 Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1996
ob 14. 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
vložitev ponudb.

11. Naročnik bo z najugodnejšim ponud-
nikom sklenil pogodbo v roku 10 dni po
obvestilu o izidu razpisa.

Uprava RS za jedrsko varnost

Ob-3099

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo hišnega

priključka vodovoda in izvedbo
priključka priključnega vročevoda in
izgradnjo toplotne postaje za objekt

VDC, Vojkova 58
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za:

gradbena 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:
9,500.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: julij

1996,
– predvideni 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).
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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 podjetju PRO-NEP, Ljublja-
na, Linhartova 3a.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 15. 7. 1996 do 17. 7. 1996. Vse
informacije o gradnji lahko zainteresirani
dobijo pri Švajgerju, tel. 318-540, vsak de-
lovni dan med 9. in 10. uro.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-
jo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
VDC Vojkova” je potrebno oddati do 12. ure,
23. 7. 1996, v zapečatenem ovoju, v vložišče
Ministrstva za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, Ljubljana, ali poslati na na-
slov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, 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

Ob-3112

Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb Vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna RS (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 in montažo kuhinjske opreme

I. Predmet razpisa je dobava in montaža
kuhinjske opreme za potrebe državnih
upravnih organov v objektu na Langusovi
ulici v Ljubljani.

Naročnik: Servis skupnih služb Vlade.
Uporabniki: Državni upravni organi.
Orientacijska vrednost razpisane opre-

me je ca. 25,000.000 SIT.
II. Vse električne naprave v okviru ku-

hinjske opreme morajo biti atestirane (RSO
in varnostni atest).

III. Predvideni rok izvedbe: dobava z
montažo do konca januarja 1997.

Specifikacija potrebne opreme in naprav
je razvidna iz razpisne dokumentacije (pro-
jekt), ki jo morajo ponudniki dvigniti pri
naročniku.

IV. Naročnik si pridržuje pravico:
– 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 in montažo kuhinj-
ske opreme drugega najugodnejšega doba-
vitelja po tem javnem razpisu.

V. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe in raz-
pisnimi pogoji naročnika.

Ponudbe morajo biti oddane na original-
ni razpisni dokumentaciji naročnika.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika po razpisni dokumentaciji so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih dobav;

– kompletnost (celovitost) ponudbe na
podlagi originalnega popisa oziroma pro-
jekta (variantna ponudba oziroma rešitev po
predlogu ponudnika – se odda v ločeni za-
prti in označeni kuverti);

– konkurenčnost cen (cene izražene v
SIT, s posebej izraženim popustom in pri-
padajočim prometnim davkom);

– fiksnost cen:
– cena naprav v okviru kuhinjske

opreme fco uporabnik;
– garancijski pogoji;

– roki dobave, montaže, terminski plan;
– reference;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
VII. Ponudbe morajo prispeti do 5. 8.

1996 do 11. ure, v vložišče Servisa skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
priporočeno po pošti ali se vročijo osebno
(evidenca – pritličje desno).

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobava in montaža kuhinjske
opreme – Langusova” in opozorilom “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis”.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 5. 8.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi Servisa skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na odpiranju, morajo imeti s seboj poobla-
stilo o zastopanju.

IX. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku.

X. Razpisno dokumentacijo in druge po-
drobnejše informacije za izdelavo ponudb
dobite med 8. in 9. uro, od 15. 7. 1996 do
19. 7. 1996, na Servisu skupnih služb Vla-
de, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, pri Alenki
Lamovec, tel. 178-55-70.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 132 Ob-3115

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

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo čistilnih
naprav v Gorenji vasi in Poljanah ter
kanala S1 s črpališčem v Gorenji vasi;

izvajanje strokovnega nadzora del
I. Splošni podatki
1. Investitor: Krajevna skupnost Gore-

nja vas in Poljane.
2. Predmet razpisa:
a) izbira izvajalca del za gradnjo čistil-

nih naprav v Gorenji vasi in Poljanah – I. fa-
za gradbena dela, ter kanala S1, s črpališčem
v Gorenji vasi, v skupni vrednosti ca.
50,000.000 SIT;

b) izvajanje strokovnega in finačnega
nadzora v ocenjeni vrednosti ca. 50,000.000
SIT.

3. Predvideni rok gradnje: pričetek grad-
nje 20. 8. 1996, rok dokončanja november
1996.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh

razpisanih del za vse objekte ali za posa-
mezni objekt.

Enako velja za točko b) tega razpisa, iz-
vajanje strokovnega in finančnega nadzora.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

3. Ponudbene cene in vrednosti se vpisu-
jejo v originalni popis oziroma kopijo popi-
sa s količinami. Če ima ponudnik pripombo
na originalni popis, naj svoje pripombe ozi-
roma predloge napiše kot varianto izvedbe
v posebni prilogi.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela

po svoji ponudbi pravilno, solidno, kvalitet-
no in to vse v skladu s tehnično dokumenta-
cijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi,
tehničnimi navodili in normami.

2. Za vgrajene materiale in elemente je
prevzemnik dolžan investitorju dostaviti ori-
ginalne ateste.

3. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost za izvršena dela, kar jamči
z garancijskimi roki, katere opredeli v svoji
ponudbi.

4. Ponudnik mora k ponudbi predložiti
reference pri izvajanju takih in podobnih
del.

5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši ali večji obseg del od
razpisanega oziroma skladno z razpoložlji-
vimi sredstvi.

IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih

del znaša 50,000.000 SIT.
Izvedba del oziroma sklepanje pogodb

je pogojeno še s sklepi posameznih orga-
nov, prav tako pa ni znana dinamika dotoka
sredstev, zato mora ponudnik upoštevati na-
slednje pogoje:

– ponudba naj obsega absolutno fiksne
cene s tem, da bo investitor zagotovil 30%
avans ob sklenitvi pogodbe, ostala vrednost
del pa se obračunava po situacijah, s tem, da
se situacije plačujejo v 15 dneh po potrditvi
iz plačanega avansa,

– opcija ponudbe do sklenitve pogodbe,
– eventualna dodatna in več dela se obra-

čunavajo po cenah iz ponudbe, če je vred-
nost del prekoračena do 10% pogodbenih
del,

– od ponudnika pričakujemo, da bo po-
nudil najmanj 30% kredita od ponudbene
vrednosti za dobo enega leta. V ponudbi
navedite pogoje z obrestno mero (T + r).

V. Splošni pogoji
1. Ponudniki lahko dvignejo popise del

in si ogledajo tehnično dokumentacijo od
dneva razpisa dalje do vključno sedmega
dne po objavi tega razpisa, vsak dan med 9.
in 12. uro, na Občini Gorenja vas-Poljane,
pri Ivanu Petrovčiču.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
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vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev
na žiro račun št. 51510-630-50225.

2. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri referentu za gospodarsko
infrastrukturo Občine Gorenja vas-Poljane,
Ivanu Petrovčiču, ali po tel. 064/681-536.

3. Z dvigom razpisne dokumentacije in z
izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa
ponudniki pristanejo na razpisne pogoje in
dajo svoja privoljenja, da bodo, če bodo
izbrani kot najugodnejši ponudniki za izva-
janje del, nepreklicno sklenili pogodbo z
investitorjem.

VI. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejše-

ga ponudnika predvsem upošteval nasled-
nje kriterije in merila:

a) najnižja ponudbena cena za vse razpi-
sane objekte, oziroma kolikor bodo podane
ponudbe za posamezne objekte, tudi najniž-
je ponudbene cene za posamezne objekte,

b) zagotovitev kredita najmanj v razpi-
sani višini, ugodnejšo obrestno mero (T + r
oziroma vsako posebej) ter daljši rok odpla-
čila,

c) reference ponudnikov,
d) druge ugodnosti,
e) pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bomo upoštevali samo ponudbe, ki bodo se-
stavljene skladno z določili odredbe in po-
gojih tega razpisa.

2. Rok za oddajo ponudbe je 26. 7. 1996
na naslov: Občina Gorenja vas-Poljane, Po-
ljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, do 12.
ure.

3. Odpiranje ponudb bo 26. 7. 1996 ob
12. uri, v sejni sobi Občine Gorenja vas-Po-
ljane, Poljanska cesta 87.

Pri odpiranju ponudb morajo prisotni
predstavniki ponudnikov imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

4. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni 10 dni po odpiranju ponudb.

5. Ponudba mora biti v posebnem ovit-
ku, zapečatena in označena: “Ne odpiraj –
ponudba (ČN + kanal)” ali “Ne odpiraj –
ponudba (nadzor)”.

Občina Gorenja vas-Poljane

Št. 499 Ob-3117

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na pod-
lagi pravilnika o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo čistilca kanalov

I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.

II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za nabavo čistilca kanalov
– 1 kom.

III. Zahteve investitorja:
a) šasija: UNIMOG 1400, komunalna iz-

vedba:
– priključki za montažo zimske opreme

(nosilna plošča, štirikrožni hidr. sistem, kar-
danski izvodi itd.),

– vlečna kljuka,
– prekucna naprava,
– keson,

b) nadgradnja:
– visokotlačna čistilna naprava prirejena

na hitro demontažo iz šasije,
– kovinski rezervoar 3000 l s pregradno

loputo (premer cisterne ca. 1400 mm, od
tega ca. 2000 l za čisto vodo in ca. 1000 l za
odpadno vodo),

– visokotlačna črpalka,
– sesalna naprava,
– pripadajoča oprema: visokotlačna cev,

šobe itd.,
– homologacija, lista rez. delov, prevod

navodil,
– barva – cestarsko oranžna RAL 2011.
Podrobnejše informacije lahko ponudni-

ki dobijo na sedežu KP Nigrad, Strma ul. 8,
Maribor, ali po tel. 062/225-351, pri Emilu
Novaku, inž., vsak delovni dan med 8. in
10. uro.

IV. Ponujena oprema in vozilo morajo
zadoščati tehničnim predpisom in pogojem
varnosti, imeti morajo predpisane ateste, za-
gotovljen servis z navedbo lokacije in re-
zervne dele.

Cena naj bo podana v tolarjih, franco KP
Nigrad, Maribor, vključno z vsemi dajatva-
mi in stroški do registracije.

V. Predvidena vrednost opreme je
27,000.000 SIT.

VI. Predviden dobavni rok je 15. 10.
1996.

VII. Ponudba mora vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in mora vsebo-
vati:

1. dokazilo o registraciji podjetja,
2. bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni,
3. predlog pogodbe, ki mora vsebovati:
– končno ceno z morebitnim popustom

in plačilnimi pogoji,
– dobavni rok,
– podatke o registraciji,
– ugodnosti po lastni presoji,
4. referenčno listo.
VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– rok dobave in garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov ipd.,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-

godnejši.
IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročni-

ka, mora ponudnik oddati v tajništvu KP
Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor, ali poslati po
pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi
razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – dobava
čistilca kanalov”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
O datumu in uri odpiranja pravočasno

prispelih ponudb bodo ponudniki naknadno
pisno obveščeni.

Ponudniki, ki želijo prisostvovati odpi-
ranju ponudb, morajo pred odpiranjem pred-
ložiti pisno pooblastilo.

Komunalno podjetje Nigrad

Ob-3101

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

promocijsko-informacijske dejavnosti za
Geodetsko upravo Republike Slovenije

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Kristanova ul. 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je ponudba, izdelava
in izvedba promocijsko-informacijskih de-
javnosti Geodetske uprave Republike Slo-
venije.

3. Podrobnejši opis nalog, ki so predmet
razpisa, je razviden iz razpisne dokumenta-
cije, ki jo lahko zainteresirani dvignejo od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
vsak delovni dan med 8. in 10. uro na naslo-
vu Geodetska uprava Republike Slovenije,
Šaranovičeva ul. 12, po predhodni najavi po
telefonu 32-43-87 (Biserka Bergant).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 15,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli začne takoj
po podpisu pogodbe in da se le-ta dokonča-
jo v roku do 31. marca 1997.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– dokazilo o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– spisek referenc za ponudnika (podjet-
je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– osnutek pogodbe,
– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-

ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– predračun.
Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-

bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva

ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci), na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 2. 8. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe na sedežu Geodetske uprave Repub-
like Slovenije, Kristanova ul. 1, Ljubljana,
v dveh izvodih, v zapečateni ovojnici, z na-
vedbo ponudnika in prejemnika ter oznako
“Ne odpiraj – ponudba za razpis za promo-
cijsko-informacijske dejavnosti”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 2. 8.
1996 ob 10. uri v prostorih Geodetske upra-
ve Republike Slovenije, Kristanova ul. 1,
Ljubljana (sejna soba). Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisostvovali odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pooblastilo za za-
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stopanje, sicer ne bodo imeli pravice dajati
pripomb k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja o
izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-3102

Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava RS, Kristanova 1, Ljubljana
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev –

zahtevnejša fotokopiranja
1. Predmet razpisa so občasna naročila

zahtevnejših fotokopiranj glede na potrebe
naročnika do konca leta 1996, in sicer

– fotokopiranje in vezava publikacij, ka-
terih sestavni del so zahtevnejše barvne in
črno bele rastrske grafične priloge formata
A4 in A3,

– posamična fotokopiranja zahtevnejših
barvnih in črno belih rastrskih grafičnih pri-
log formata A4 in A3,

– zahtevnejša fotokopiranja topografskih
načrtov in kart ter ortofoto načrtov in kart
večjih formatov.

Podrobnejši opis del s predvidenimi po-
trebami naročnika je razviden iz razpisne do-
kumentacije, ki jo zainteresirani lahko dvig-
nejo od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, vsak delovni dan med 8. in 15. uro
na naslovu Geodetski informacijski center,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, po predhodni na-
javi po telefonu 325-766 (Mimi Žvan).

II. Orientacijska vrednost naročila glede
na predvidene potrebe v letu 1996:
9,500.000 SIT.

III. Lokacija: Ljubljana.
IV. Rok izvedbe: sukcesivno do konca

leta 1996.
V. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo osebe, pooblaščene za zastopanje.
2. Dokazilo o registraciji, ki ni starejše

od 3 mesecev.
3. Obrazce BON 1 in 2 ali 3, ki niso

starejši od 1 meseca (za obrtnike: napoved
za odmero dohodnine za leto 1995).

4. Reference.
5. Osnutek pogodbe.
6. Testni primer, pripravljen po navodi-

lih v razpisni dokumentaciji.
7. Opis in tehnične karakteristike opre-

me, s katero razpolaga ponudnik.
8. Cenik (cene morajo biti izražene v

SIT, s posebej prikazanim prometnim dav-
kom).

9. Ev. popuste in druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale katerega

od navedenih elementov, bodo izločene iz
obravnave.

VI. Merila za izbor ponudnikov so:
– ocena kvalitete izdelave testne kopije,
– cene in plačilni pogoji, s povdarkom

na fiksnosti cen,
– izvedbeni roki,
– reference,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
sojo o sprejemu ponudbe na podlagi nave-
denih meril.

VII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Kristanova 1, Ljubljana, do
23. 7. 1996 najkasneje do 8. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izvajalca zahtevnejših fotokopi-
ranj” ter točnim nazivom in naslovom po-
nudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo 23. 7. 1996
ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave RS,
Kristanova 1, Ljubljana (sejna soba). Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Ob-3103

Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava RS, Kristanova 1, Ljubljana
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za enostavnejša
fotokopiranja, sortiranja in vezavo

gradiv
I. Predmet razpisa so občasna naročila

enostavnejših fotokopiranj, sortiranja in ve-
zave gradiv glede na potrebe naročnika do
konca leta 1996.

Podrobnejši opis del s predvidenimi po-
trebami naročnika je razviden iz razpisne
dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko
dvignejo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu, vsak delovni dan med 8. in 15.
uro na naslovu Geodetska uprava RS – Geo-
detski dokumentacijski center, Šaranoviče-
va 12, Ljubljana, po predhodni najavi po
telefonu 325-766 (Andreja Mihevc).

II. Orientacijska vrednost naročila glede
na ocenjene potrebe v letu 1996: 5,000.000
SIT.

III. Lokacija: Ljubljana.
IV. Rok izvedbe: sukcesivno do konca

leta 1996.
V. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo osebe, pooblaščene za zastopanje,
2. dokazilo o registraciji, ki ni starejše

od 3 mesecev,
3. obrazce BON 1 in 2 ali 3, ki niso

starejši od 1 meseca (za obrtnike: napoved
za odmero dohodnine za leto 1995),

4. reference,
5. osnutek pogodbe,

6. cenik (cene morajo biti izražene v SIT,
s posebej prikazanim prometnim davkom),

7. ev. popuste in druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale katerega

od navedenih elementov, bodo izločene iz
obravnave.

VI. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene in plačilni pogoji, s povdarkom

na fiksnosti cen,
– izvedbeni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o sprejemu ponudbe na podlagi nave-
denih meril.

VII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Kristanova 1, Ljubljana, do
24. 7. 1996 najkasneje do 8. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za izbiro izvajalca enostavnejših fotokopi-
ranj, sortiranja in vezave gradiv” ter točnim
nazivom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo 24. 7. 1996
ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave RS,
Kristanova 1, Ljubljana (sejna soba). Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti s seboj
pisno pooblastilo za zastopanje.

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

Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Ob-3104

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mini-
strstvo za šolstvo in šport ponovno objavlja

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za Učne
delavnice in laboratorije v novi Srednji

živilski šoli (objekt A) v Mariboru za
poziciji 1.1. in 1.5.

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za:

– dobavo, vgradnjo in priklop nove teh-
nološke opreme ter

– preselitev, vgradnjo in priklop obsto-
ječe tehnološke opreme za predmetno šolo
ob Ljubljanski ulici v Mariboru, in sicer za:

pozicija 1.1. Učne delavnice za me-
sarstvo (75,000.000 SIT) in

pozicija 1.5. Laboratorij za kemijske, fi-
zikalne in mikrobiološke analize ter tehno-
logijo skupnih osnov (63,000.000 SIT).

Cene v oklepajih pomenijo orientacijske
vrednosti del.

2. Ponudbe za poziciji 1.1. in 1.5. naj
bodo ločene.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na te razpisne
in posebne pogoje ter dajejo svoj pristanek,
da bodo kot izbrani najugodnejši ponudnik
izvedli razpisana dela in sklenili za njihovo
izvedbo pogodbo po načelu fiksne cene in
“ključ v roke”.

Avans ni predviden.
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4. Predviden rok dobave, preselitve,
vgradnje in priklopa opreme je januar ter
februar 1997, plačila za opravljena dela pa
bodo izvršena po zaključku del.

5. Izbor ponudnika v sedanji fazi grad-
nje objekta je potreben zaradi uskladitve
posebnih pogojev vgradnje tehnološke opre-
me v objekt.

Ponudniki se obvezujejo, da bodo po
uskladitvi z naročnikom, predhodno doba-
vili in vgradili vgradnje elemente, ki so nuj-
no potrebni za nemoteno izvedbo gradbe-
nih, obrtniških in instalacijskih del na ob-
jektu.

Plačila teh del bodo izvršena februarja
1997.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in posebne razpisne pogoje ter
dobijo potrebne informacije ter razlage za
izdelavo ponudbe v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, vsak delovnik med 9. in
12. uro, na Projekt MR inženiring, Maribor,
Svetozarevska 10, tel 062/227-161, telefaks
062/23-765 pri Stanislavu Ureku.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
dokazila o plačilu:

– 30.000 SIT za obe poziciji ali ločeno:
– 20.000 SIT za pozicijo 1.1. oziroma

1.5. na žiro račun št. 51800-601-10612. Na-
men nakazila se označi s pozicijami učnih
prostorov.

7. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehničnih oziroma finančnih razlogov se bo
naročnik pogajal z najugodnejšim ponudni-
kom pred sklenitvijo pogodbe.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– reference,

– cena,

– nudenje celotne razpisne opreme za po-
samezno pozicijo,

– roki,

– boniteta.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje v
31 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Projekt RM inženiring p.o., Sveto-
zarevska 10, Maribor.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
Oprema za Živilsko šolo v Mariboru”.

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 80 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne varovalne klavzule ne bo-
mo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo 22. 8. 1996 na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Trubarjeva
5, Ljubljana v sejni sobi 95/III ob 10. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-3105

Republika Slovenija, Upravna enota Lju-
tomer, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
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 Ljutomer za leto 1996 (Uradni list
RS, št. 24/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Upravne enote

Ljutomer
1. Naročnik vzdrževalnih del je Mini-

strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Republike Slovenije, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih melioracijskih objektih in na-
pravah.

Vzdrževalna dela so: strojna košnja bre-
žin melioracijskih jarkov, gramoziranje me-
lioracijskih cest, odstranitev naplavin na dnu
melioracijskega jarka, odstranitev in izdela-
va novega cestnega propusta na melioracij-
skem jarku premera 60 cm in renaturacija –
urejanje obrežnih varovalnih pasov na goto-
vih odsekih regulirane Ščavnice, Turje, Ko-
zarice in na obrežju melioracijskih jarkov.

3. Program vzdrževalnih del oziroma
razpisna dokumentacija in popisi del se lah-
ko dvignejo na sedežu Upravne enote Lju-
tomer, Oddelku za kmetijstvo, Vrazova ul.
1, od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dalje, vsak dan od 7. do 12. ure, pri
Slavku Modlicu.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na melioracijskem območju ob Ščavnici
in Kozarica – Virje I in II znaša ca.
7,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 15. 11.
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,

– predhodne reference,

– roki,

– cena,

– celovitost ponudbe,

– plačilni pogoji,

– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-
veznosti.

7. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ku-
verti na naslov: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Lju-
tomer, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
vzdrževalna dela na melioracijskih območ-
jih”. Rok za oddajo ponudbe je do 26. julija
1996 do 11. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Ljutomer, Oddelek za
kmetijstvo, Vrazova ul. 1, Ljutomer, pritlič-
je desno (sejna soba št. 014), dne 26. julija
1996 ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota Ljutomer

Št. 603/96 Ob-3107

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek, na podlagi zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in v
skladu z določili odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpi-
suje

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo večjih

vzdrževalnih del na Osnovni šoli Duplek
– podružnica Dvorjane

I. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: večja vzdrževalna

dela na Osnovni šoli Duplek – podružnica
Dvorjane, ki so razdeljena v tri sklope: zu-
nanja vzdrževalna dela, notranja vzdrževal-
na dela, ureditev kotlovnice.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago vsak delovni dan od 8. do 10. ure, od
dne objave razpisa v občinskem uradu Ob-
čine Duplek, pri Potočnik Mileni.

4. Za prevzem razpisne dokumentacije
morajo zainteresirani ponudniki plačati ma-
terialne stroške v višini 3.000 SIT na žiro
račun Občine Duplek, št. 51800-630-25510.

5. Orientacijska vrednost del: 3,000.000
SIT.

6. Predvideni rok pričetka del: 1. 8. 1996.
Predvideni rok zaključka del: 31. 8.

1996.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS, na na-
slov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
Sp. Duplek, v zaprti ovojnici z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za vzdrževalna dela na
OŠ Duplek – podružnica Dvorjane”.

II. Vsebina ponudbe
1. Ponudba mora biti izdelana v skladu z

določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

2. Opcija ponudbe: 60 dni.
3. Ponudbena cena mora vsebovati vse

dajatve, tako da naročnik na ponudbeno ce-
no izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

4. Ponudnik lahko poda ponudbo za iz-
vedbo posameznega sklopa del; če zajema
ponudba vse tri sklope, mora biti ponudbe-
na cena ločena po posameznih sklopih.

III. Kriteriji za izbiro izvajalca:
1. kvaliteta ponudbe,
2. reference,
3. ponudbena cena,
4. rok izvedbe,
5. plačilni pogoji,
6. ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

IV. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
prvi delovni dan po izteku roka za oddajo
ponudb ob 12. uri, v prostorih občinskega
urada Občine Duplek.

V. Končno odločitev o izboru izvajalca
bo naročnik sporočil ponudnikom v roku 8
dni po opravljeni izbiri.

Št. 603/96 Ob-3106

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 nabavo opreme za oddelek predšolske

vzgoje
Splošni podatki
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
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2. Predmet razpisa: oprema za oddelek
predšolske vzgoje.

3. Razpisna dokumentacija
Podrobnejše informacije o razpisani

opremi oziroma razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dobijo vsak dan od 8.
do 10. ure, v občinskem uradu Občine Du-
plek, pri Potočnik Mileni.

4. Predmet razpisa:
naziv opreme število kosov
stol 24
miza 6
omara – visoka 3
police – odprte 2
omara – nizka 3
elementi za igralni kotiček 5
stenski panoji 4
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z

oznako “Javni razpis za nabavo opreme –
Ne odpiraj!”.

6. Ponudba mora vsebovati elemente po
12. členu uvodoma navedene odredbe.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodilo za uporabo (po možnosti v

slovenskem jeziku),
– celovitost ponudbe,
– cene v SIT, vključno s temeljnim pro-

metnim davkom.
8. Naročnik zahteva BON-1, BON-2 ozi-

roma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru, da bo izbran, izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine,

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri,
v prostorih občinskega urada Občine Du-
plek, v Sp. Dupleku, Cesta 4. julija 106.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika. Naroč-
nik ima pravico do svoje ocene najugodnej-
šega ponudnika. Naročnik si pridržuje pra-
vico do odstopa od podpisa pogodbe v pri-
meru izpada investicijskih sredstev.

Občina Duplek

Št. 0044/5-308/33/96 Ob-3108

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (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)

ponovni javni razpis
za izdelavo projekta, dobavo in montažo

komunikacijskega sistema telefonije
1. Predmet javnega razpisa je izdelava

projekta, dobava in montaža komunikacij-
skega sistema telefonije, in sicer:

– interni brezžični dvosmerno-govorni
komunikacijski sistem, delujoč pri klicanju
v frekvenčnem območju 440–460 MHz, pri
povratni zvezi pa v frekvenčnem območju
158–165 MHz, za prenos in sprejem govor-
nih in alarmnih sporočil v povezavi z obsto-

ječo telefonsko centralo oziroma internim
telefonskim omrežjem, z možnostjo selek-
tivnega in grupnega alarmiranja,

– 8 žepnih dvosmerno-govornih apartov
za govorno komunikacijo, z možnostjo spre-
jema in oddaje alarmnih sporočil, z vgraje-
nim funkcionalnim stikalom za oddajanje
statusa alarma v nepredvidljivih situacijah,
z možnostjo vključitve zunanjega stikala za
oddajo alarma, s tastaturo za komuniciranje
v internem telefonskem omrežju. Maksimal-
ne dimenzije aparatov so 130 × 55 × 20 mm.

2. Dodatne informacije v zvezi z izdela-
vo ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljub-
ljana, pri Dolinšek Frančišku, na tel.
061/1325-125 (int. 5612).

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 4,000.000 SIT.

4. Lokacija dostave: MNZ, Prehodni
dom za tujce, Celovška 166, Ljubljana.

5. Dobavni rok: čimprej po podpisu po-
godbe.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco
Celovška 166, s posebej prikazanim 5% pro-
metnim davkom. Cene morajo biti obliko-
vane za plačilo v najmanj 30 dneh po doba-
vi in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatke o garanciji ter servisiranju

opreme v RS (priložiti vzorec servisne po-
godbe),

– izjavo, da ima ponudnik lasten odde-
lek za instalacijo, servisiranje in vzdrževa-
nje z odzivnim časom največ 4 ure (potrdilo
proizvajalca),

– izjavo ponudnika, da sam uredi vso
tehnično in obratovalno dokumentacijo,
vključno z dovoljenjem in frekvenco.

Oprema mora imeti predpisane ateste.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-

nika,
– garancija in servis,
– možnosti širjenja in nadgradnja siste-

ma,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
8. Naročnik si pridržuje pravico do

zmanjšanja razpisne količine ali razveljavi-
tve javnega naročila glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

9. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-

va 2, Ljubljana, najpozneje do 29. 7. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/33/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/33/96 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

10. Odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996 ob
10. uri, v prostorih MNZ, Kotnikova 8a,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 794-7/96 Ob-3109

Ministrstvo za pravosodje, Uprava za iz-
vrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora s sedežem na Dobu pri
Mirni, objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju 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)

javni razpis
za izbiro izvajalca čiščenja prostorov v

Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob
pri Mirni s predhodnim ugotavljanjem

sposobnosti
1. Pooblaščeni naročnik: Uprava za iz-

vrševanje kazenskih sankcij, Zavod za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Mirna.

2. Predmet razpisa je ugotavljanje spo-
sobnosti izvajalca čiščenja pisarn, sanitarij,
bolniških sob, jedilnice in pomožnih pro-
storov v izmeri 1495 m2.

3. Z oddajo čiščenja želimo doseči pri-
merno stopnjo čistoče, zmanjšanje stroškov
in minimalno onesnaževanje okolja.

Čiščenje mora obsegati dnevno, teden-
sko, mesečno ter generalno čiščenje celotne
površine objektov. Delo se opravlja v po-
poldanskem času.

4. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena čiščenja na m2,
– cena generalnega čiščenja na m2,
– način plačila in fiksnost cen,
– način izvajanja čiščenja,
– vrsta čistilnih pripomočkov in sredstev,
– reference s področja zdravstva, go-

stinstva ipd.,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z

vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 36 – 12. VII. 1996 Stran 2631

nici na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Dob pri Mirni, 8233 Mirna, z jasno
vidnim napisom: “Ne odpiraj, ponudba –
čiščenje” ter na ovojnici navesti tudi svojo
firmo in naslov.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Dob pri Mirni, 8233 Mir-
na, ali oddane osebno na vložišču naročnika
na istem naslovu do 12. 8. 1996 do 10. ure.

8. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

9. Javno odpiranje ponudb bo 13. 8. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi naročnika. Predstavni-
ki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpira-
nju, morajo osebno predložiti pisno poobla-
stilo odgovorne osebe ponudnika za zasto-
panje.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku neodprte.

11. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zah-
tevane dokumentacije in podatkov, bo na-
ročnik izločil iz nadaljnje obravnave.

12. Kontaktna oseba pri pooblaščenem
naročniku je Stanko Marinčič.

Na morebitna pismeno posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred izte-
kom razpisnega roka. Sklicevanje na razne
ustno posredovane informacije se ne bo upo-
števalo.

13. O odločitvi oziroma izboru bodo vsi
ponudniki obveščeni pisno v 45 dneh po
odpiranju ponudb.
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Zavoda za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni

Št. 194/96 Ob-3110

Mestna občina Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje, na podlagi določil 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 najugodnejšega izvajalca za
izgradnjo nove plinske kotlovnice v

objektu IV. osnovne šole v Celju
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izgradnjo nove plinske kot-
lovnice v objektu IV. osnovne šole, Dečko-
va cesta 60, Celje.

3. Orientacijska vrednost del: 16 mio
SIT.

4. Predviden rok pričetka del: avgust
1996, dokončanje del: 10. september 1996.

5. Oddaja ponudbe: ponudbo z oznako
“Ponudba za IV. osnovno šolo – ogrevanje
– Ne odpiraj” je potrebno oddati do 29. 7.
1996 do 12. ure, na naslov: RC Inženiringi,
d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14, 3000 Ce-
lje, v tajništvo, III. nadstr.

6. Odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996 ob
10. uri, v prostorih RC Inženiringi, d.o.o.,
III. nadstropje.

7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime in matična številka ponudnika,
– registracija z odločbo,
– reference za izvajanje tovrstnih del,
– podatki o kadrih,

– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni),
– druge ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– kadri,
– cena,
– rok izvedbe del,
– način plačila.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

udeleženci obveščeni v roku 5 dni od odpi-
ranja ponudb.

Informacije v zvezi z javnim razpisom
in potrebno dokumentacijo proti plačilu
10.000 SIT se dobi na RC Inženiringi, d.o.o.,
Ul. XIV. divizije 14, Celje, pri Šoster Oskar-
ju ali Stanetu Dečmanu, od 8. do 10. ure
vsak dan od 15. 7. do 18. 7. 1996, tel.
063/441-144.

Mestna občina Celje

Št. 080-3/96-1 Ob-3113

Republika Slovenija, Urad varuha člo-
vekovih pravic, Slovenska 27, Ljubljana, na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo in montažo pisarniškega
pohištva

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
pisarniškega pohištva za nove prostore na
objektu “Bežigrajski dvor”.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 10,000.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave z montažo je
60 dni po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Uradu varuha človekovih pravic, Slovenska
27, Ljubljana, pri Zoranu Peršetu, tel.
061/220-498, vsak delovni dan od 8. do 10.
ure.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj - ponudba!”, je do četrtka, 1. 8.
1996 do 9. ure. Ponudbe se oddajo v tajniš-
tvu Urada varuha človekovih pravic, Slo-
venska 27, Ljubljana, ali se pošljejo po po-
šti.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
2. 8. 1996 ob 10. uri v prostorih Urada varu-
ha človekovih pravic, Slovenska 27, Ljub-
ljana. Predstavniki ponudnikov morajo pri
odpiranju ponudb predložiti pisna poobla-
stila.

Urad varuha človekovih pravic

Ob-3114

Krajevna skupnost Sp. Ivanjci objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
krajevnih cestah na področju KS Sp.

Ivanjci Občina G. Radgona
1. Naročnik: KS Sp. Ivanjci.
2. Predmet razpisa izbira najugodnejše-

ga izvajalca za:
– grederiranje,
– gramoziranje, navoz materiala,
– strojno in ročno čiščenje jarkov,
– vstavljanje kanet in odvodov,
– krpanje asfaltnih cestišč.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 2,500.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti

obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.

4. Merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca: ponudbena cena, plačilni pogoji, refe-
rence, rok izvedbe, garancijski roki.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firma ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– začetek del,
– plačilni pogoji,
– veljavnost ponudbe in ostali pogoji.
6. Ponudniki lahko dobijo informacije in

razpisno dokumentacijo na KS Sp. Ivanjcih
pri preds. Vogrin Stanku na tel. št.
069/60-008 od 6. do 7.30.

7. Rok za oddajo ponudb je petnajsti dan
do 10. ure od dneva objave razpisa na kra-
jevno skupnost Sp. Ivanjci. Ponudba mora
biti v zaprti kuverti in označena: “Ne odpi-
raj, ponudba za izbiro izvajalca del na kra-
jevnih cestah v KS Sp. Ivanjci.”

Javno odpiranje ponudb bo naslednjega
dne ob 11. uri v prostorih krajevne skupno-
sti Sp. Ivanjci.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izidu
v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Krajevna skupnost
Sp. Ivanjci

Št. 1231 Ob-3116

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 26/94), zakona o spremembah in dopol-
nitvah zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 40/95), in
določil odredbe o pogojih in načinu javnega
razpisa za oddajo javnih naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter sklepa sveta zavoda in vlade
republike Slovenije objavlja Veterinarski
Zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana
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javni razpis
za izbiro ponudnika

I. Iskanje najugodnejšega ponudnika za
izdobavo komplet tovornega vozila kadaver
nosilnosti do 2.000 kilogramov (podvozje
ter nadgradnja).

A. Podvozje: medosje 3.310 mm, skupna
masa vozila ca. 5.000 kg, nosilnost ca. 2.000
kilogramov, barva vozila modra.

B. Nadgradnja se izdela v izvedbi:
1. Dimenzije nadgradnje 330 × 2.000 ×

1.450 mm.
2. Izdelava pomožne kiperske šasije.
3. Izdelava prekucnega zaboja kateri je

izdelan iz cevne konstrukcije, znotraj pre-
vlečen z nerjavečo pločevino, pod je iz ner-
javeče pločevine nagnjen iz sprednje in zad-
nje strani proti sredini, kjer je kanal za zbi-
ranje tekočine z luknjo, pod zabojem se na-
haja rezervoar za zbiranje tekočine, zunanji
del nadgradnje je pokrit s pločevino 0,8-1
mm.

4. Zadnja vrata so v enem kosu, odpira-
nje spodaj navzgor s pomočjo amortizerjev
(kot pri osebnem vozilu).

5. Izdelava vrat na levi strani spredaj
dimenzije 610 × 1350 mm z odpiranjem
navzven in tesnenjem.

6. Izdelava 2 komada zabojev s policami
na spredni strani L+D v višini nadgradnje
ca. 190 × 1000 mm.

7. Izdelava aluminijastih ramp v sredini
pod zabojem na izvlek dolžine ca. 1600 mm
in vrtljive cevi zaradi trganja vrvi.

8. Montaža hidravlične vitle WARM
1200 HY, ki je pritrjena na pomožno šasijo,
žična vrv speljana skozi nadgradnjo, znotraj
valjčki (vlečna sila 4500 kg).

9. Izdelava kiper instalacije, instalacije
za vitlo, komande zadaj zaradi pregleda ob-
močja dela, vgradnja odgona.

10. Barvanje nadgradnje v niansi voz-
niške kabine, oprema v skladu s predpisi.

11. Atest nadgradnje in tehnični pregled.
II. Iskanje najugodnejšega ponudnika za

izdobavo komplet tovornega vozila kadaver
nosilnosti 4000 kilogramov (podvozje ter
nadgradnja).

A. Podvozje: medosje 3105 mm, skupna
masa vozila ca. 6700 kilogramov, nosilnost
ca. 4000 kilogramov, vgrajen ustrezni od-
gon.

B. Nadgradnja: se izdela po opisu kot
pod točko I/B, dimenzije nadgradnje 3600 ×
2000 × 1450 mm, na strehi nadgradnje je
odprtina 1000 × 1000 mm.

III. Iskanje najugodnejšega ponudnika za
izdobavo 70 komadov elektronskih termo-
metrov: baterijski prenosni, s potopno in
vbodno sondo, območje merjenja od –50 do
+150 stopinj Celzija.

IV. Iskanje najugodnejšega ponudnika
za izdobavo manjšega dostavnega vozila no-
silnosti ca. 450 kg.

Vrednost ponudbe je ca. 1,400.000 SIT.
V. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja,
2. bonitetna poročila,
3. način plačila,
4. izjavo o garanciji, pogarancijskem

vzdrževanju in pogoji servisne službe,
5. vzorec pogodbe z roki dobave, nači-

nom plačila, klavzulo o zavarovanju avans-

nega plačila po pogodbi in časovno vezavo
na funkcionalni prevzem,

6. referenčno listo.
VI. Ponudbe morajo biti urejene v skla-

du z javnim razpisom: vsebovati morajo po-
stavke, ki so navedene v razpisu. Za ponud-
be, ki ne bodo urejene kot je zehtevano, si
naročnik pridržuje pravico, da jih komisija
ne bo obravnavala.

VII. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

1. ustreznost tehničnim zahtevam,
2. konkurenčnost cen,
3. dobavni roki,
4. plačilni pogoji,
5. garancija,
6. zagotovitev rezervnih delov,
7. druge posebne ugodnosti.
VIII. Dodatne informacije: dobite na te-

lefon št. 061/126-36-26.
IX. Ponudbe je potrebno poslati: pripo-

ročeno po pošti na naslov: Veterinarski Za-
vod Slovenije, cesta v Mestni log 47a, 1001
Ljubljana.

X. Ponudbe morajo biti oddane: v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “Ne odpiraj, ponud-
ba na javni razpis”, z označeno zaporedno
številko razpisne opreme.

XI. Rok za oddajo ponudb: 10 dni in
začne teči z dnem objave v Uradnem listu
RS.

XII. Ponudbe, ki bodo prispele po nave-
denem roku komisija ne bo obravnavala in
jih bo nepregledane vrnila.

XIII. Naročnik si pridržuje pravico: da z
nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe o
nakupu razpisane opreme, oziroma sklene
pogodbo samo za nekatere postavke opre-
me, določene v javnem razpisu.

XIV. Javno odpiranje pravočasno pris-
pelih ponudb bo peti delovni dan po za-
ključku roka za oddajo ponudb oziroma 15.
dan po objavi.

XV. Upoštevane bodo le tiste ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje

XVI. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh po dnevu odpiranja po-
nudb.

Veterinarski Zavod Slovenije

Št 16/96 Ob-3118

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
oblikovanje, tisk, distribucijo in trženje

revije “Šport mladih”
I. Naročnik storitev, za katere se išče na-

jugodnejšega ponudnika, je Ministrstvo za
šolstvo in šport.

II. Predmet razpisa je oblikovanje, tisk,
distribucija in trženje revije Šport mladih.
Ponudnik mora zagotoviti vse naslednje sto-
ritve:

1. grafično oblikovanje revije,
2. tiskanje revije,
3. distribucija revija,
4. vodenje naročniških razmerij,
5. vodenje finančnega poslovanja,
6. raziskava trga,

7. organizacija trženja.
Letno izide 12 številk z naklado 4000

izvodov.
Papir 90-gramski biomat, ovitek

150-gramski bioglos.
Tisk dvobarvni, ovitek barvni.
III. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na Ministrstvu za šolstvo in šport, sek-
tor za šport, Celovška 25, Ljubljana vsak
delavnik od 8. do 15. ure.

Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite
po telefonu 061/321-855 ali 321-848.

IV. Rok za oddajo ponudb je 19. avgust
1996 do 12. ure.

Ponudbe lahko oddate osebno na naslov
Ministrstvo za šolstvo in šport, Celovška
25, Ljubljana in sicer v zapečateni ovojnici
z oznako “Razpis – revija Šport mladih – ne
odpiraj”.

Ponudba mora biti izdelava v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93). Pomanjkljivih in prepozno pris-
pelih ponudb komisija ne bo obravnavala.

V. Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.

VI. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
VII. Odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996 ob

12. uri, v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Sektorja za šport, Celovška 25, Ljub-
ljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št 34-35/96 Ob-3119

Skladno z odredbo o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Rud-
nik Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj

javni razpis
za nakup službenega avtomobila

1. Naročnik: Rudnik Kanižarica v zapi-
ranju d.o.o., Črnomelj.

2. Predmet razpisa: avtomobil tip LA-
GUNA RXE 2.0.83 kW z vso dodatno opre-
mo.

3. V ponudbi mora biti navedena tudi
ocenjena vrednost in ponudba za odkup na-
šega vozila ŠKODA PICK UP LX, letnik
1995, prevoženih 7.800 km.

4. Vrednost starega vozila mora biti všte-
ta v kupnino novega vozila.

5. Rok nakupa: do pet dni po izboru na-
jugodnejšega ponudnika.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– rok nakupa,
– ponujena odkupna cena starega avto-

mobila,
– morebitne druge ugodnosti.
7. Ponudbe v zaprti ovojnici z oznako

“Ponudba – ne odpiraj” morajo prispeti na
naslov naročnika vključno 10 dan po objavi
razpisa. Rok začne teči z dnem objave.

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob 11.
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uri v prostorih Rudnika Kanižarica v zapi-
ranju d.o.o.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
treh dneh po odpiranju ponudb.

Rudnik Kanižarica v zapiranju d.o.o.
Črnomelj

Št. 02/12397/96 Ob-3121

Podjetje Telekom Slovenije p.o., PE
Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana, razpi-
suje na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 34/84) in 7. člena
pravilnika o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. RS, št. 27/85)

javni razpis
za izvedbo del: Gradnja

telekomunikacijskih kabelskih omrežij
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE

Ljubljana, Cigaletova 10, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca
– za gradnjo kabelskega omrežja KKO

in RNO Ig,
– za polaganje optičnega kabla Škoflji-

ca–Pijava Gorica–Ig–Iška vas,
– za polaganje in montažo samonosilnega

optičnega kabla Loški potok – Sodražica.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo v petih dneh po objavi v služ-
bi za investicijsko tehnične zadeve PE Ljub-
ljana, Cigaletova 10, Ljubljana, pri Vojku
Škulju, dipl. inž., soba 218, tel. 130-20-90,
med 9. in 12. uro. Na istem mestu lahko
dobijo tudi natančnejše informacije v zvezi
z razpisom.

Investitor si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša po posa-

meznih predmetih razpisa: KKO in RNO Ig
– 120 mio SIT, optični kabel Škofljica–Pi-
java Gorica–Ig–Iška vas – 33,5 mio SIT,
optični kabel Loški Potok–Sodražica – 14
mio SIT.

5. Pričetek in dokončanje del
Predvideni roki pričetka in dokončanja

del so po posameznih predmetih razpisa na-
slednji: KKO in RNO Ig – rok pričetka del
10. 9. 1996, rok dokončanja del 15. 4. 1997,
optični kabel Škofljica–Pijava Gorica–Ig–
Iška vas – rok pričetka del 10. 9. 1996, rok
dokončanja del 1. 12. 1996, optični kabel
Loški Potok–Sodražica rok pričetka del 12.
8. 1996, rok dokončanja del 20. 9. 1996.

6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za po-
laganje in spajanje kablov.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

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

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

8. Rok za oddajo ponudb je 29. julij 1996
do 13. ure na sedežu investitorja. Ponudbe

pošljite s priporočeno pošiljo na naslov: Te-
lekom Slovenije p.o., PE Ljubljana, Cigale-
tova 10, Ljubljana ali oddajte osebno v pi-
sarni vložišča v II. nadstr. poslovne stavbe
Cigaletova 10.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh iz-
vodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objket in z oznako: “Ne odpiraj”.

9. Odpiranje ponudb bo 30. julija 1996 v
sejni sobi št. 415/IV nadstr. poslovne stavbe
Cigaletova 10, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje v roku 14
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije p.o.
PE Ljubljana

Ob-3123

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

lokalne ceste 7202 Dravograd–Ojstrica
1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je rekonstrukcija lo-

kalne ceste 2702 Dravograd–Ojstrica v dol-
žini 1350 m.

3. Okvirna vrednost del je 30 mio SIT.
4. Rok izvedbe je 30. 9. 1996.
5. Razpisna dokumentacija – popis del,

vpogled PGD in PZI in drugi razpisni pogo-
ji so ponudnikom na voljo pri referatu za
gospodarske dejavnosti in urejanje prostora
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so cena, avansiranje in fiksnost cen,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost iz-
vajalca ter druge ugodnosti, ki zagotavljajo
uspešno izvedbo.

7. Rok za dostavo pisne ponudbe je 8 dni
po objavi tega razpisa na Občini Dravograd,
Trg 4. julija 7, Urad župana.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba za rekonstrukcijo ceste Dra-
vograd–Ojstrica – ne odpiraj!”.

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po pote-
ku roka za oddajo ponudb ob 13. uri v sejni
sobi Občine Dravograd.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico do iz-
bire izvajalca, tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sredst-
va brez plačila odškodnine izvajalcu.

Ob-3124

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
rekonstrukcijo kotlovnice na Meži v

Dravogradu
1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je rekonstrukcija kot-

lovnice v stanovanjski soseski Meža v Dra-
vogradu – sprememba ogrevanja s premo-
gom na naftni plin propan – butan.

3. Okvirna vrednost del je 9 mio SIT.
Možen avans do 5 mio SIT.

4. Rok izvedbe – dokončanje del vključ-
no s poskusom obratovanja je 30. 9. 1996.

5. Razpisna dokumentacija – popis del,
vpogled PGD in PZI in drugi razpisni pogo-
ji so ponudnikom na voljo pri referatu za
gospodarske dejavnosti in urejanje prostora
Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so cena, višina avansa in fiksnost
cen, rok izvedbe in strokovna usposoblje-
nost izvajalca ter druge ugodnosti, ki zago-
tavljajo uspešno izvedbo.

7. Rok za dostavo pisne ponudbe je 8 dni
po objavi tega razpisa na Občino Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, Urad župana.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba za rekonstrukcijo kotlovni-
ce Meža – ne odpiraj!”.

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po pote-
ku roka za oddajo ponudb ob 13. uri v sejni
sobi Občine Dravograd.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Dravograd

Št. 20 Ob-3127

Na osnovi sklepa zbora lastnikov objek-
ta Plešičeva 35, 37, 39 in 41 objavlja Stano-
vanjsko podjetje Ljubljana p.o., Kersnikova
6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

krovsko-kleparskih del
1. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izvedbo krovsko-kleparskih
del, obnova ravne strehe.

2. Lokacija objekta: Plešičeva 35, 37, 39
in 41, Ljubljana.

3. Vrednost razpisanih del: 6,000.000
SIT.

4. Rok izvedbe: dela morajo biti zaklju-
čena do 30. 9. 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– cena,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji – avansov ni.
natančneje so merila navedena v razpi-

sni dokumentaciji.
6. Interesenti lahko prevzamejo razpisno

dokumentacijo ob predložitvi pooblastila od
15. 7. do vključno 18. 7. 1996 med 8. in 9.
uro v Stanovanjskem podjetju Ljubljana,
Topniška 58, soba št. 49.

7. Kontaktna oseba: Sašo Bajec, tel.
13-73-477.

8. Ogled objekta bo možen samo v četr-
tek, 18. 7. 1996 ob 11. uri na objektu izved-
be del, Plešičeva 35.

9. Ponudba mora biti izdelana v smislu
razpisnih pogojev in vsebinsko sestavljena
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v smislu 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z navedbo ponudnika in oznako “Po-
nudba za obnovo strehe Plešičeva 35-41 –
Ne odpiraj”, osebno v tajništvu SPL na Top-
niški 58, najkasneje do ponedeljka, 29. 7.
1996 do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 30. 7.
1996, ob 9. uri na SPL, Topniška 58, sejna
soba. Za sodelovanje pri odpiranju ponudb
morajo ponudniki predložiti pooblastilo za
zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15. dneh po odpiranju ponudb.

Stanovanjsko podjetje Ljubljana

Št. 710 Ob-3128

Republiški zavod za zaposlovanje, Ob-
močna enota Celje, Ljubljanska 14, Celje,
na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 5/96), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS,
28/93) ter odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov in
opravljanje kurirskih opravil

1. Naročnik: Republikški zavod za za-
poslovanje Območna enota Celje, Ljubljan-
ska 14, Celje.

2. Predmet razpisa je opravljenje stori-
tev čiščenja poslovnih prostorov Območne
enote in opravljanje kurirskih opravil ter
čiščenje Uradov za delo Območne enote Ce-
lje.

3. Glavne karakteristike prostorov:

a) Pokrajinski arhiv, Glavni trg 6, Mari-
bor

1) gradnja plinske kotlovnice –
8,000.000.

3. Čas izvedbe: avgust – september.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,

– reference,

– rok izvedbe,

– ponujena cena.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
320-A/III, po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/227-771.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,5 promile od orientacijske
vrednosti del na žiro račun št.
51800-630-25505, sklic na št. 00 04-444 z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis za Pokrajinski arhiv”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vra-
čamo.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Mari-
bor, soba 320-A/III.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Ob-3131

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

investicijsko-vzdrževalnih del na
objektih javnih zavodov kulture v

Občini Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orentacijske vred-
nosti:

a) KPC Narodni dom, Ul. kneza Koclja
9, Maribor

1) ureditev garderob – 6,000.000 SIT,

b) Umetnostna galerija, Strossmajerjeva
6, Maribor

1) obnova vhodne avle – 2,000.000 SIT,

3. Čas izvedbe: avgust – september.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:

Zap. Prostor Lokacija Površina

št. prostora/m2

1. Območna enota Ljubljanska 14, Celje 1.292,00

2. Urad za delo Celje Gledališki trg 7, Celje 286,25

3. Urad za delo Laško Kidričeva ulica 5, Laško 110,03

4. Urad za delo Šentjur pri Celju Ul. Leona Dobrotinška 3, 135,00

Šentjur pri Celju

5. Urad za delo Šmarje pri Jelšah Šmarje pri Jelšah 80,67

6. Urad za delo Žalec Mestni trg 7, Žalec 86,80

Skupna površina 1.990,75

4. Delo se opravlja vse delovne dni v
letu oziroma po dogovoru z naročnikom.
Prevzemnik je dolžan zagotoviti, da bodo
v prostorih čistili vedno isti delavci, vsa-
ko spremembo pa predhodno javiti naroč-
niku.

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 najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčnost cene,

– kakovost in celovitost ponudbe,

– refernce ponudnika,

– druge posebne ugodnosti.

7. Ponudniki lahko podajo ponudbe za
čiščenje vseh poslovnih prostorov ali po po-
sameznih Uradih za delo.

8. Pogodbo o čiščenju poslovnih prosto-
rov bomo sklenili takoj po izteku odpoved-
nega roka sedanjega izvajalca.

9. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-
viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
ru izvaja dela.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo vsad delavnik po objavi
javnega razpisa od 8. do 10. do vključno
19. 7. 1996, v prostorih RZZ OE Celje, Ljub-
ljanska 14, Celje soba 305, pri Bernardi
Keblič.

11. Pri dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu strošk-
ov v višini 2.000 SIT na ŽR RZZ OE Celje
številka 50700-609-60398.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je stroškov nastalih iz naslova javnega raz-
pisa. Pristojbine ne vračamo.

12. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za izbiro izvajalca brez omejitev
za izvajanje storitev čiščenja poslovnih pro-
storov”, z oznako ponudnika.

13. Rok za oddajo ponudb je 29. 7. 1996
do 12. ure. Na naslov Republiški zavod za
zaposlovanje, Območna enota Celje, Ljub-
ljanska 14, 3000 Celje 9.

14. Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 1996
ob 10. uri v prostorih RZZ Območne enote
Celje, Ljubljanska 14, Celje.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

15. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v 7. dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Republiški zavod
za zaposlovanje

Št. 4 Ob-3130

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje gradnje

plinske kotlovnice v objektu
Pokrajinskega arhiva, Maribor

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava.

2. Predmet razpisa in orientacijske vred-
nosti:
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– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.

5. Pnudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delavnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, soba
320-A/III, po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel 062/227-771.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 0,5 promile od orientacijske
vrednosti del na žiro račun št.
51800-630-25505, sklic na št. 00 04-444 z
namenom nakazila “Pristojbina za javni raz-
pis za javne zavode kulture”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbine ne vra-
čamo.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15
dan od objave v Uradnem listu RS do 12.
ure na naslov: Mestna občina Maribor, Me-
stan uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor,
soba 320-A/III.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-3132

Sklad stavbnih zemljišč mesta Maribor,
Slovenska ul. 40, Maribor, na podlagi dolo-
čil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izvajanje inženiringa pri

pridobivanju nepremičnin ter pri priravi
in opremljanju stavbnega zemljišča za

centralne cone C 4, C 5 in C 6 v
Mariboru

1. Predmet oddaje del je : izvajanje inže-
niringa pri pridobivanju stavbnega zemljišča
in drugih nepremičnin ter pri pripravi in
opremljanju stavbnega zemljišča za central-
ne cone C 4, C 5 in C 6 v Mariboru.

2. Ocenjena vrednost za prvo fazo – cen-
tralna cona C 4 znaša 206,595.581 SIT, od
tega za pridobivanje nepremičnin
93,887.280 SIT, za pripravo zemljišč
96,622.584 SIT in za opremljanje zemljišč
160,084.717 SIT.

3. Predviden rok pričetka del je julij
1996, predviden rok dokončanja del pa de-
cember 1997.

4. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– izpisnek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 90 dni,
– bonitetni obrazci, ki ne smejo biti sta-

rejši od 30 dni,

– reference o izvajanju enakih ali po-
dobnih del,

– podatki o kadrih,
– opis izvajanja del,
– terminski plan izvedbe del,
– ponudbena cena oziroma procent od

ocenjene vrednosti,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 500.000 SIT,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference pri izvajanju enakih ali po-

dobnih del,
– kadrovska zasedba,
– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

6. Rok za oddajo ponudbe je 15. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure na naslov: Sklad stavbnih zemljišč me-
sta Maribor, Slovenska ul. 40, Maribor.

7. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – ponudba za izvaja-
nje inženiringa pri pridobivanju nepremič-
nin, pripravi in opremljanju stavbnega zem-
ljišča”.

8. Naročnik bo pri izboru izvajalca raz-
pisanih del upošteval le tiste ponudbe, ki jih
bodo ponudniki z vsemi zahtevanimi podat-
ki dostavili v roku. Nepopolne ponudbe bo-
do izločene iz natečaja.

9. Izbiro najugodnejše ponudbe bo opra-
vila razpisna komisija, ki jo bo imenoval
naročnik. Ponudniki bodo o izidu razpisa
obveščeni v roku 8 dni po izteku roka za
oddajo ponudb.

10. Razpisno gradivo dobijo zainteresirani
ponudniki v tajništvu Sklada stavbnih zem-
ljišč mesta Maribor, Slovenska ul. 40, Mari-
bor, proti predhodnemu plačilu stroškov
10.000 SIT na žiro račun 51800-654-0029796,
z navedbo “Razpisna dokumentacija-central-
ne cone C 4, C 5, C 6”.

11. Razpisovalec bo ponudnikom, ki ne
bodo izbrani, vrnil akceptni nalog v roku 8.
dni po odločitvi o izboru najugodnejšega
ponudnika.

12. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 062/225-261 (int. 402) pri Marijanu
Kobšetu.

Sklad stavbnih zemljišč
mesta Maribor

Ob-3120

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
Črnomelj objavlja

javni razpis
za predhodno zbiranje ponudnikov za

nabavo urbane opreme
1. Naročnik je Občina Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je predhodno

zbiranje ponudnikov za nabavo urbane opre-
me v mestu Črnomelj.

3. Predmet razpisa je dobava in postavi-
tev urbane opreme za staro mestno jedro in
ostali del Črnomlja:

– oglasni stebri, oglasne deske, oglasne
vitrine (stenske in samostoječe),

– oglasne table za oglaševanje na drogo-
vih javne razsvetljave,

– ulične svetilke – samostoječe, konzol-
ne,

– cvetlična korita,
– ograje, konfini, talne rozete in ograje

za zaščito dreves,
– rešetke nad svetlobnimi jaški,
– robniki, tlakovci, ipd.,
– koši za smeti,
– poštni nabiralniki (stenski, samostoje-

či),
– telefonske govorilnice (stenske, kabi-

ne),
– stojnice za prodajo,
– kioski za prodajo časopisa, sadja in

zelenjave,
– klopi,
– stojala za kolesa,
– drogovi in konzole za zastave,
– turistične usmerjevalne table,
– nadstrešnice za avtobusna postajališča,
– igrala za otroška igrišča.
4. Ponudbena dokumentacija naj vsebu-

je:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– dokazila, da je ponudnik registriran za

opravljanje razpisanih del,
– navedbo referenc,
– za posamezno urbano opremo ponud-

beno ceno v SIT s p.d.
5. Ponudba naj bo v zapečateni ovojnici

z napisom »Ne odpiraj! – Ponudba na razpis
za predhodno zbiranje ponudnikov urbane
opreme«. Ponudbe pošljite do 20. julija na
naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj ali osebno v vložišče.

6. Kriteriji za izbiro:
– cena za posamezne elemente in ugod-

nosti,
– ustreznost urbane opreme.
7. Ponudniki, katerim bo za posamezne

elemente priznana sposobnost za dobavo ur-
bane opreme, bodo obveščeni v roku 45 dni.

8. Orientacijska vrednost del je skupaj
okoli 3 mio SIT/leto.

9. Pričetek dobave predvidoma v letu
1997, konec ob izbiri drugih ponudnikov z
novim javnim razpisom.

10. Izbira izvajalcev dobave opreme se
opravi s ponovnim razpisom.

Občina Črnomelj

Št. 189 Ob-3122

Občina Železniki, na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
28/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca obnove krajeve ceste

Topolje-Zabrekve
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik je občina Železniki.
2. Predmet razpisa je obnova krajevne

ceste.
3. Obseg in vrsta dela:
a) priprava spodnjega ustroja in tampo-

na ceste,
b) asfaltiranje ceste.
4. Razpisna dokumentacija: popis del kot

podloga za sestavo ponudbe dobite na obči-
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ni Železniki, Trnje 20 (Darko Gortnar), tel.:
(064) 66 171.

5. Orientacijska vrednost naročila je
15 mio SIT.

6. Predvideni rok izvedbe del je septem-
ber 1996. Vaš izvedbeni rok ponudite zno-
traj tega roka.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v tajništvu Občine

Železniki, Trnje 20, z dospetjem najkasneje
do petka, 26. julija 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj-ponudba Topolje” in na-
slov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan, t.j.
26. julija 1996 ob 12.15 v pisarni župana.

B. Detajlni pogoji in navodila za ponud-
bo:

a) Pogoj za veljavnost ponudbe je izka-
zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje tovrstnost del (ustrezna odločba v
smislu 4. člena zakona o gospodarskih služ-
bah).

b) Ponudnik lahko nudi posamično iz-
vedbo del 3. a in 3. b iz splošnih pogojev
tega razpisa.

c) Ponudbena cena mora biti formirana s
ponudbenim proračunom na popisu razpi-
sne dokumentacije s fiksnimi cenami na
enoto.

d) Garancijski rok za kvaliteto del je
najmanj 3 leta.

e) Opcija ponudbe je 15. september 1996.
f) Ponudba mora vsebovati:
– ponudbeni dopis,
– ponudbeni predračun (na razpisni pod-

logi),
– odločbo o opravilni sposobnosti.
V ponudbenem dopisu navedite vse pri-

pombe ter pojasnila in ugodnosti vaše po-
nudbe. Vsa ostala določila bodo obravnava-
na s pogodbo z izbranim izvajalcem v smi-
slu uzanc za tovrstna dela.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe ponudniki dobijo na sedežu občine
oziroma tel. (064) 66 171.

Občina Železniki

Št. 342-10/96 Ob-3125

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Mini-
strstvo za promet in zveze objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta Vzpostavitev
informacijskega sistema slovenske

železniške infrastrukture
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze, Prešernova 23, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: vzpostavitev Infor-

macijskega sistema slovenske železniške in-
frastrukture s sprotnim dopolnjevanjem po-
datkov za prvo leto delovanja sistema.

Zagotoviti je treba:
– posnetek stanja slovenske železniške

infrastrukture v letu 1996, in sicer:
a) spodnji ustroj proge,

b) zgornji ustroj proge,
c) elektroenergetske naprave,
č) signalnovarnostne naprave ,
d) telekomunikacijske naprave.
– posneto stanje je treba dopolniti z da-

tumom, obsegom in vrednostjo zadnjega in-
vesticijskega vzdrževanja, obnove na posa-
meznem delu slovenske železniške infra-
strukture,

– posneto stanje mora biti obremenjeno
z vsemi stroški vzdrževanja in prenesenimi
stroški v tekočem letu po posameznem ele-
mentu slovenske železniške infrastrukture,

– posneto stanje mora biti postavljeno v
odnos z dogovorjenim ciljnim stanjem po-
sameznega elementa slovenske železniške
infrastrukture,

– posneto stanje posameznih elementov
slovenske železniške infrastrukture je treba
dopolniti s podatkovno bazo normativov
vzdrževanja posameznega elementa v nor-
malnih razmerah poslovanja,

– posnemanje stanja mora biti usklajeno
z nacionalnim programom statističnih razi-
skav (NPSR tretja obravnava, Poročevalec
DZ Republike Slovenije št. 17, Ljubljana,
24. maj 1996) in z mednarodnimi statistič-
nimi klasifikacijami,

– vsak element slovenske železniške in-
frastrukture mora biti finančno ovrednoten
z izkazanimi morebitnimi zalogami.

3. Dodatne informacije za izdelavo po-
nudbe so na razpolago na Ministrstvu za
promet in zveze, Dalmatinova 2, Ljubljana,
pri Marjanu Vrablu in Igorju Prinčiču, tel.
313-966.

4. Orientacijska vrednost razpisane na-
loge je 11 mio SIT.

5. Rok začetka del se šteje z dnem pod-
pisa pogodbe.

Rok za predložitev zaključnega poročila
je 31. 3. 1997.

Vmesno poročilo mora izvajalec predati
naročniku po:

– preteku prvih dveh mesecev in,
– preteku petih in osmih mesecev roka,

določenega za izdelavo pogodbenega naro-
čila.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– odgovornega nosilca s sodelavci,
– referenčno listo o že opravljenih po-

dobnih delih,
– podatke o kadrovski strukturi in stro-

kovni usposobljenosti delavcev, ki bodo so-
delovali pri izdelavi naloge,

– izjavo o prostih zmogljivostih za izva-
janje razpisane študije v predvidenem času,

– terminski plan za izdelavo študije,
– vzorec pogodbe in ponudbeni predra-

čun s prilogami in druge elemente v skladu
z 12. členom odredbe o postopkih za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),

– pravne osebe morajo predložiti regi-
stracijske dokumente,

– fizične osebe morajo predložiti potrdi-
lo o registraciji dejavnosti pri pristojnem
organu.

7. Na razpis se lahko javijo pravne in
fizične osebe.

8. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca:

– reference ponudnika,
– celovitost obsega ponujenih del,

– ponudbena cena,
– strokovna korektnost ponudbe,
– zagotavljanje časovnega roka,
– jamstvo in druge ugodnosti, ki jih po-

nudnik nudi naročniku.
9. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudba z vso zahtevano dokumentacijo

v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj -
javni razpis za izdelavo študije Vzpostavi-
tev Geografsko informacijskega sistema slo-
venske železniške infrastrukture” ter s po-
nudnikovim naslovom mora prispeti s pri-
poročeno pošiljko v roku dvajset dni po ob-
javi v Uradnem listu RS na naslov
Ministrstvo za promet in zveze Republike
Slovenije, Prešernova 23, Ljubljana; ponud-
nik jo lahko osebno v istem roku do 12. ure
preda v vložišče Ministrstva za promet in
zveze, Prešernova 23, Ljubljana.

10. O javnem odpiranju ponudb, datu-
mu, kraju in uri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni in nanj vabljeni.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov, ki so pravne osebe pi-
sno pooblastilo za zastopanje, fizične osebe
pa ustrezne identifikacijske dokumente.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 110-1/95 Ob-3126A

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. Sanacija predora Ljubelj na cesti

M 1-1, odsek 232, v km 0.000.
Orientacijska vrednost del znaša

25,000.000 SIT.
2. Gradnja mostu čez Dreto v Gor-

njem gradu.
Orientacijska vrednost del znaša

25,000.000 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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Žitnik, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1.”Sanacija predora Ljubelj.” – M.Ž.
2. Gradnja mostu čez Dreto.” – M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1996 ob

10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Ureditev počivališč ob
cesti M 1, odsek 208 Lesce-Podtabor
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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061-1324-222 oziroma 316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
1,250.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 7. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Ureditev po-
čivališč na M 1.” – A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 7. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126C

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: Projekt PGD, PZI izvedbe
pločnika ob magistralni cesti M 6, odsek

264 skozi Kočevje od km 3.600 do
km 4.500 (Dolga vas)

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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Slavica Veršič,
dipl. inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 7. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Projekt PGD
in PZI pločnika skozi Kočevje.” – S.V.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126Č

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: Projekt PZI ureditve

R 381, odsek 1380 Ilirska Bistrica – Pivka
skozi Knežak od km 8.700 do 9.400
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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 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 “Projekt PZI
ureditve ceste skozi Knežak.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 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.

Št. 110-1/95 Ob-3126D

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: Dopolnitev cestnih
smernikov na M 10-8 in R 326 in

prestavitev cestnih smernikov na R 326,
R 345, R 342, R 338 a in R 338 na

območju CP Celje
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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Barbara Klemen,

dipl. inž. (tel. 061-1324-222 oziroma
316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
6,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 7. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Dopolnitev
in prestavitev cestnih smernikov.” – B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova vertikalne

signalizacije na cesti M 10-10, odseki
1035-1039 in na cesti M 10, odseki 303,

304, 305
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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061-1324-222 oziroma 316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 7. 1996 do 12.30 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 “Obnova ver-
tikalne signalizacije na cesti M 10-10.” –
A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 7. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Sanacija zidov na R 301

odsek 1003 v Bovcu
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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Rene Pivc, gr. teh.
(tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
14,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija zi-
dov v Bovcu.” – R.P.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126G

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: Sanacija podpornega zidu

na cesti M 10-10 odsek 1036
Želin-Spodnja Idrija v km 9.385 do

km 9.594
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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Dušan Pirc, gr.
teh. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
28,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 8. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija pod-
pornega zidu na cesti M 10-10.” – D.P.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126H

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. Gradnja mostu čez Bukovnico v Do-
brovniku in cestni priključki na R 357,
odsek 1318, v km 13.195

Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

2. Sanacija mostu preko potoka Skral-
ska in cestni priključki na R 346, odsek
1284 v km 11.175 pri naselju Zgornja Sve-
ča

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

3. Sanacija mostu čez Dravo v Dravo-
gradu na cesti M 10-8, odsek 1257, v km
0.060

Orientacijska vrednost del znaša
48,000.000 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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Boris Tekavec,
dipl. inž. (tel. 061-1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1.”Gradnja mostu čez Bukovnico.” –
B.T.

2.”Sanacija mostu preko potoka Skral-
ska.”-B.T.

3.”Sanacija mostu čez Reko Dra-
vo.”-B.T.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126I

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: Modernizacija vozišč

regionalne ceste R 337/1234
Majšperk-Jurovci

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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Anton Brodnjak,
dipl. inž. (tel. 061-1324-222 oziroma
062-224-559).

Orientacijska vrednost del zanša
34,000.000 SIT

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 8. 1996 do 12.30 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 “Moderniza-
cija vozišča Majšperk-Jurovci.” – A.B.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 8. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-3126J

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: Sanacija brežin in plazov

nad magistralno cesto M 10-9,
Renke-Zagorje

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 17. do 19. 7. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
22,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 8. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija bre-
žin in plazov Renke-Zagorje.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 8. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 2-33 Ob-3133

Slovensko narodno gledališče, Opera in
Balet Ljubljana, Zupančičeva 1, Ljubljana,
objavlja na podlagi odredbe o postopku za
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oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
opreme za več področij z montažo in

izdelavo izvedbenih načrtov
A) Področja in predmeti razpisa so:
A1. Področje opreme dvorane SNG:
– dobava in montaža stolov v parterju,

ca. 275 kosov, komplet “na ključ”.
A2. Področje opreme dvorane SNG:
– dobava in montaža parketa v parterju,

ca. 300 m2, komplet “na ključ”.
A3. Področje odrske tehnike:
– dobava in montaža električnih vlakov,

5 kosov, komplet “na ključ”.
A4. Področje scenske razsvetljave:
Dobava opreme po seznamu:
– 5 kos. daljinsko vodenih PC refl.

1200 W, komplet,
– 16 kos PC refletor 1000W, komplet,
– 1 kos reflektor 2500W HMI komplet s

pripadajočo opremo in motorno žaluzijo
– 10 kos asim. horiz. korito 4×500W LIN

komplet.
A5. Področje inspicientske komunikacije
Izvedba potrebne instalacije in dobava

opreme po seznamu, komplet “na ključ”;
– 6 kos komunikac. panel prilagojen po-

trebam SNG,
– 1 kos barvna video kamera,
– 3 kos barvni video monitor (41 cm),
– 2 kos barvni monitor (61 cm),
– 1 kos IR video kamera,
– 1 kos IR refletkor,
– 3 kos monitor za IR sistem,
– 4 kos monitorski zvočniki v tehn. kab.
– 4 kompl. stereo zvočnikov za vaje

(skupaj 8 kos),
– 4 kos  naglavna mikrotel. kombinacija,

brezvrvična (opcija = izvedba z vrvico),
– 1 kos studijski magnetofon.
A6. Področje scenskega ozvočenja
Izvedba potrebne instalacije in dobava

opreme, komplet “na kjuč”;
– 4 kos kvalitetni scenski zvočniški si-

stem za oder in avditorij.
B) Orientacijska vrednost del po posa-

meznih področjih znaša:
A1. 9,000.000 SIT,
A2. 8,000.000 SIT,
A3. 4,100.000 SIT,
A4. 6,900.000 SIT,
A5. 5,000.000 SIT,
A6. 2,200.000 SIT.
C) Okvirni roki pričetka in dokončanja

del
A1. od 1. 8. 1996 do 31. 8. 1996,
A2. od 1. 8. 1996 do 31. 8. 1996,
A3. od 1. 8. 1996 do 31. 8. 1996,
A4. od 1. 8. 1996 do 31. 8. 1996,
A5. od 1. 8. 1996 do 31. 8. 1996,
A6. od 1. 8. 1996 do 31. 8. 1996.
D) Ponudbe morajo vsebovati najmanj

naslednje elemente:
– ime in točen naslov ponudnika,
– ponudniki morajo upoštevati obstoje-

če stanje in ponudbe prilagoditi zahtevam
SNG,

– podatke o registraciji podjetja,
– podatke o boniteti, ne starejše od 30

dni,
– cene po enoti in končno ceno za vsako

področje posebej, po sistemu “na ključ”,

– plačilne pogoje,
– tehnično specifikacijo ponujene opre-

me,
– reference,
– garancijski rok in zagotavljanje servi-

sa tudi po poteku garancije,

– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– jamstvo za kvalitetno dobavo opreme

in kvalitetno opravljena dela,
– način zavarovanja plačil,
– vzorec pogodbe.
E) Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– cena in plačilni pogoji (najcenejši po-

nudnik ni nujno tudi najugodnejši),
– popolnost in strokovnost ponudbe,
– reference, pooblastila in registracija,
– rok dobave in jamstva.

F) Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, ločeno po po-
dročjih, v zapečateni ovojnici z oznako Ne
odpiraj, ponudba na razpis področje A1 (ali
A2,...A6) na naslov: SNG Opera in Balet,
Župančičeva 1, 1000 Ljubljana.

G) Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponudb,
ob 10. uri na upravi SNG, Cankarjeva 11,
sejna soba 1. nadstropje.

Razpisna dokumentacija in ostale infor-
macije se dobijo pri Dušanu Babiču, tel.
331-945 od 9. do 12. ure, od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb.

Št. 8/2-1343/9-96 Ob-3134

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku odda-
je graditve objektov

javni razis
za dobavo, montažo in vključitev

širokopasovnega omrežja
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

dobavo, montažo in vključitev širokopasov-
nega omrežja.

3. Razpisna dokumentacija:
Vso dokumentacijo lahko ponudniki

dvignejo v investicijskem sektorju podjetja
Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15,
Ljubljana, soba 810/VIII. do 19. 7. 1996 do
13. ure. Natančnejše informacije v zvezi z
razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki
pri Pavlu Mešetu, dipl. inž., v sobi 518/V
poslovne stavbe Telekom Slovenije, Ciga-
letova 10, Ljubljana ali po telefonu
061/133-95-64 od 22. 7. 1996 do vključno
26. 7. 1996, vsak dan od 11. do 13. ure.

4. Vrednost investicije
Ocenjena vrednost investicije znaša

31 mio SIT.
5. Rok izvedbe
Predvideni rok za zaključek del je 20. 12.

1996.
6. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci, ki so registrirani za opravljanje del iz
tega razpisa, imajo dovoljenje za delo, us-
trezne strokovne kadre ter izkušnje pri
opravljanju tovrstnih del.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije
št. 5/95).

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

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, Ljub-
ljana ali biti oddane neposredno v sobi
810/VIII na istem naslovu, najkasneje do
2. 9. 1996 do 13. ure.

Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za širokopasovno omrežje”.

9. Odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 1996 v
sobi 801/VIII poslovne stavbe podjetja Te-
lekom Slovenije, Cigaletova 15 v Ljubljani,
s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni v roku najkasneje 30
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Št. 2317 Ob-3135

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in št. 29/86)
in odredbe o postopku javnega razpisa za
oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93 in št.
19/94), Slovenske železnice, d.d., objav-
ljajo:

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo

dotrajanih TK oporišč in zamenjavo
žičnih vodov s samonosilnim kablom na

odseku proge Metlika–Rosalnice
državna meja

A) Splošni podatki
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11, v skladu z za-
konom o izvrševanju proračuna in o prora-
čunu RS za leto 1996.

2. Predmet razpisa: zamenjava dotraja-
nih TK oporišč in zamenjava žičnih vodov s
samonosilnim kablom TF 33 CP 3×4×1,2.

3. Lokacija
Odsek proge Metlika–Rosalnice držav-

na meja.
4. Čas del
Dela morajo biti končana v 15 dneh od

podpisa pogodbe.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:

1,700.000 SIT.
6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete na naslovu: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za vzdrževanje SVTK naprav Ljub-
ljana, Trg OF 7/II, pri Juvančič Tonetu od
objave v Uradnem listu RS do 19. 7. 1996
med 12. in 15. uro.

Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. št. 061/13-13-144 int. 23-45 od 18. do
19. 7. 1996 med 12. in 15. uro, lahko tudi
osebno na gornjem naslovu.
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
ponudijo:

– boljše reference,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok dokončanja del,
– druge ugodnosti ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Rok za oddajo ponudb je 2. 8. 1996 do

8.30 v tajništvu Sekcije za vzdrževanje
SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II, Ljub-
ljana.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 8. 2996 ob

9. uri v prostorih Sekcije za vzdrževanje
SVTK naprav Ljubljana, Trg OF 7/II.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvečeni

v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.

Št. 2317 Ob-3136

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93 in št. 19/94), Slo-
venske železnice, d.d., objavljajo:

javni razpis
za izbiro izvajalca

A) Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet razpisa: vgradnja naprav si-

stema radiodispečerskih zvez na železniški
progi Ljubljana–Sežana.

3. Čas izvajanja del: 6 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ulica 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365, od dneva objave do
19. 7. 1996 med 9. in 12. uro. Ob dvigu
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o vplačani kupnini 12.000 SIT na žiro
račun Slovenskih železnic d.d., – Infrastruk-
tura, št. 50100-601-5014744.

Dodatne informacije dobite od 15. 7. do
19. 7. 1996 ter od 5. 8. 1996 pri Majdi
Pungerčar v prostorih Slovenskih železnic,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, v Službi za
elektrotehnično dejavnost, III. nadstropje,
soba 364, ali po telefonu 061/13-13-144 int.
26-90, med 9. in 11. uro.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– boljše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je sreda, 14. 8.

1996 do 8.30 na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu In-
frastrukture, II. nadstropje, soba 205.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo,

14. 8. 1996 ob 9. uri v prostorih Slovenskih
železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.

8. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 10 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Št. 2317 Ob-3137

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84) in odredbe o postopku
javnega razpisa za oddajo javnih del (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi in
dopolnitvi navedene odredbe (Ur. l. RS, št.
19/94), Slovenske železnice, d.d., objavlja-
jo:

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: hidroizolacija pre-
dora “Obrne” od km 14+559,00 do
km 15+853,90 proge Jesenice–Sežana.

3. Čas izvajanja del: september 1996.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
3,400.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o pla-
čilu kupnine v prostorih Sekcije za vzdrže-
vanje prog Nova Gorica, Kolodvorska 8, v
Novi Gorici pri Abram Miranu (tel.
065/21-469), vsak delovni dan, po objavi v
Uradnem listu RS med 7. in 8. uro ali med
14. in 15. uro do 26. 7. 1996 do 8.30.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 3.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun št. 50100-601-5014744.

6. Ogled objekta
Po predhodnem dogovoru, predvidoma

pa 19. 7. 1996 s pričetkom ob 9. uri na
železniški postaji Bohinjska Bela na progi
Jesenice–Sežana.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

Prednosti imajo ponudniki, ki imajo in
ponujajo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– krajši rok izvedbe,

– boljše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
Rok za oddajo ponudb je 1. 8. 1996 do

8.30 v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog
Nova Gorica, Kolodvorska 8, Nova Gorica.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 1996 ob

9. uri v prostorih Sekcije za vzdrževanje
prog Nova Gorica na zgoraj navedenem na-
slovu.

10. Obvestilo o izboru
O izboru ponudnika bodo ponudniki ob-

veščeni pisno v roku 20 dni po javnem od-
piranju ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

področje infrastrukture
Gradbena dejavnost

Št. 0044/1-308/38/96 Ob-3138

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (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 nabavo programskega produkta za

preiskovanje dokumentov
1. Predmet javnega razpisa je nabava

oziroma pridobitev pravice uporabe pro-
gramskega produkta za preiskovanje doku-
mentov (text retrieval system).

Zahtevane lastnosti produkta:
– iskanje po polnem tekstu in atributih z

uporabo besed, delnih besed, fraz in sinoni-
mov,

– možnost uporabe boolovih izrazov in
soležnosti besed pri iskanju,

– možnost iterativnega iskanja,
– možnost rangiranja relevantnosti do-

kumentov,
– možnost redukcije iskalnih baz z na-

vedbo “stop” besed,

– nadzor dostopa do dokumentov, para-
grafov in polj,

– možnost vključevanja netekstualnih
podatkov v dokumente (slikovni, grafični,
multimedijski),

– zaželjena čimbolj neposredna možnost
vnosa in ažuriranja dokumentov.

Okolje:
– strežniški del programskega produkta

se izvaja na centralnem računalniku IBM v
okolju MVS/CICS,

– dostop do podatkov s pasivnimi termi-
nali in osebnimi računalniki na osrednji
strežnik preko omrežja SNA,

– prednost imajo rešitve, ki za podporo
podatkovne baze uporabljajo obstoječe pri-
stopne metode oziroma produkte (SAM,
DAM, ISAM, VSAM, IMS/DB in DB2),

– zahteva se enostavna možnost migra-
cije STAIRS baz podatkov.

Zahtevani uporabniški vmesniki:

– znakovno orientirani terminalski vme-
sniki (3270), zaželjeno je, da bi bil eden od
njih enak kot STAIRS AQUARIUS,

– grafični vmesnik (okno) na WIN-
DOWS ali OS/2 delujoč po principu odje-
malec/strežnik,

– možnost programiranja vmesnika
(API).

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 15,000.000 SIT.

3. Lokacija dobave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

4. Dobavni rok: v najkrajšem možnem
času po sklenitvi pogodbe.

5. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som in informacije o obstoječem sistemu
lahko ponudniki dobijo na telefonu
1325-125 int. 4411 (Dragan Vidic) ali int.
4223 (Branislav Protega).

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov  in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overovljeno registracijo podjetja s stra-
ni sodišča, za samostojne podjetnike pa ove-
rovljeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost, katere predmet je razpis. Dokument
ne sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
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– dokazilo o ustreznosti produkta glede
na podane zahteve z opisom in navodili,

– cena oziroma licenčnina za produkt
mora biti fiksna, izražena v SIT (osnova v
DEM), fco Štefanova 2, s posebej prikaza-
nim prometnim davkom. Cene morajo biti
oblikovane za plačilo v najmanj 30 dneh po
dobavi in izstavitvi računa,

– podatke o garanciji ter način in cena
vzdrževanja po preteku garancijske dobe,

– dodatne finančne in druge ugodnosti,
– dobavni rok,
– vzorec pogodbe,
– seznam večjih referenc ponudnika v

RS,
– seznam ljudi, ki se ukvarjajo z vzdrže-

vanjem in tehnično podporo.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-

nika,
– reference in zanesljivost ponudnika,
– podpora in vzdrževanje,
– cena in plačilni pogoji,
– garancija,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponuja doba-

vitelj ali dodatna funkcionalnost opreme, ki
so za naročnika zanimive.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana najpozneje do 29. 7. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/38/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/38/96 – ponudba”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996 ob
9. uri na Beethovnovi 3, v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 6. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Ob-3139

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa 7. izredne
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljublja-
na z dne 30. 5. 1996

javni razpis
za izbiro revizijske organizacije za

revidiranje izkazov poslovanja
1. Predmet razpisa in obseg del:
Revidiranje letnih računovodskih izka-

zov:
– Skupščina Mesta Ljubljane, za leto

1991,
– Skupščina Mesta Ljubljane, za leto

1992,

– Skupščina Mesta Ljubjane, za leto
1993,

– Skupščina Mesta Ljubljane, za leto
1994,

– Revidiranje izkazov poslovanja, MOL
za leto 1995.

2. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje,

– cena,
– roki,
– reference,
– popusti.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je na-

jugodnejši.
3. Predviden pričetek revidiranja izka-

zov poslovanja je september 1996.
4. Predviden rok zaključka revidiranja

izkazov poslovanja je december 1996.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ponudnika oziroma firmo,
– dokazilo o registraciji,
– opcijo ponudbe,
– strukturo cene,
– način plačila (v primeru avansa zahte-

vamo bančno garancijo na prvi poziv),
– dinamiko realizacije pogodbe,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki bo dala tolmačenje v zadevi
javnega razpisa.

6. Vsa morebitna dodatna pojasnila vam
bo nudil Luciano Sinčič iz Oddelka za fi-
nance po telefonu: 13-21-105 med 10. in
11. uro.

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo, ki morajo biti podpisane, žigosane in
pravilno opremljene, morajo ponudniki od-
dati osebno v zapečatenih kuvertah z na-
vedbo: Ne odpiraj – javni razpis – “revidi-
ranje izkazov poslovanja” na naslov: Mest-
na občina Ljubljana, Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II do
26. 7. 1996 do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 26. 7. 1996
ob 13. uri na Adamič Lundrovem nabrežju,
soba 143/I.

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

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

Ob-3140

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del adaptacije in dozidave

objekta VVZ Jarše, Rožičeva 10,
Ljubljana

1. Investitor: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del.

3. Dinamika izvedbe del
Predvideni rok pričetka del je konec me-

seca septembra 1996.
4. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z razpisnimi pogoji in 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– nudenje kredita,
– konkurenčnost cen,
– rok izvedbe del,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Mestni občini Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 255/II.
do vključno 10. dne po objavi v Uradnem
listu RS.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
ob predložitvi dokazila o plačilu 15.000 SIT
nepovratnih sredstev za materialne stroške
na ŽR 50100-637-813003.

7. Pisne ponudbe, ki morajo biti podpi-
sane, žigosane in pravilno opremljene, je
potrebno predložiti v tajništvo z oznako:
“Ne odpiraj – javni razpis! – Ponudba za
adaptacijo in dozidavo objekta VVZ Jarše,
Rožičeva 10, Ljubljana!” ter jasno navedbo
imena na naslov, Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, soba 225/II
do vključno 12. 8. 1996.

8. Javno odpiranje ponudb bo 14. 8. 1996
ob 13. uri v stavbi Kresija, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2, soba 143/I. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo komisiji predložiti
pisna pooblastila za zastopanje pri odpira-
nju ponudb.

9. Naročnik si pridržuje pravico pogaja-
nja s ponudniki v postopku priprave analine
ponudb.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po
javnem odpiranju ponudb.

Ob-3141

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in izvedbo

projekta tržnega komuniciranja za
projekt Evropski mesec kulture

Ljubljana 1997
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: priprava in izvedba

programa tržnega komuniciranja za projekt
Evropski mesec kulture Ljubljana 1997

3. Orientacijska vrednost projekta je
45,000.000 SIT.

4. Pogoji in merila za izbor:
– cena,
– strokovna usposobljenost pravne ose-

be,
– reference na področju izdelave ali vo-

denja podobnih projektov,
– roki,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih ponudniki nu-

dijo sami.
5. Rok pričetka del: september 1996.
6. Razpisne pogoje za izdelavo vaše po-

nudbe, lahko dvignete od 15. julija do 19.
julija 1996 med 8. in 12. uro pri Alenki
Petkovšek, na Adamič Lundrovem nabrežju
2, soba 255/II.
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Vaše ponudbe, ki morajo biti podpisane,
žigosane, zapečatene in pravilno označene
z oznako: “Projekt tržnega komuniciranja –
Ne odpiraj”, osebno oddajte Alenki Petkov-
šek do 2. avgusta 1996 do 12.30 (kjer ste
dvignili dokumentacijo), v sobo 255/II.

Javno odpiranje bo 2. avgusta 1996 ob
13. uri v objektu Kresija, Adamič-Lundrovo
nabrežje 2, soba 143/I.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb.

O izbiri izvajalca, vas bomo pisno sez-
nanili v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št. 277/96 Ob-3142

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe
o spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94), Javni zavod Psihia-
trična bolnišnica Vojnik objavlja

javni razpis
za nabavo bolniških postelj, omar in

nočnih omaric
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična

bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Predmet razpisa: nabava, dostava in

postavitev 18 kosov postelj “Guldman”, 4
postelje za intenzivno nego, 18 nočnih oma-
ric ter 23 garderobnih omar. Natančnejša
specifikacija opreme je razvidna v razpisni
dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost del znaša 9 mio
SIT.

4. Rok za oddajo ponudb je do 30. 7.
1996 do 12. ure.

5. Ponudniki morajo dostaviti svoje po-
nudbe v zaprti kuverti na naslov Javni za-
vod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska
cesta 37, 3212 Vojnik, z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba na javni razpis za dobavo
postelj in omar”.

6. Ponudbe naj bodo izdelane po sistemu
funkcionalnega ključa.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja – plačila.
8. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– način plačila,
– dobavni rok,
– garancijska doba,
– servis in vzdrževanje z originalnimi de-

li
tudi po poteku garancijske dobe in naj-

krajši odzivni čas.
9. Odpiranje ponudb bo 1. 8. 1996 ob

10. uri, v prostorih Uprave Javnega zavoda.
10. O izboru bodo ponudniki obveščeni

v 7 dneh od odpiranja ponudb.
11. Razpisno dokumentacijo, ki vključu-

je natančen popis z navedbo tipa ter načrte
za omare in omarice lahko ponudniki dvig-
nejo v prostorih Uprave v dopoldanskem
času. V času od 9. do 12. ure bo možen
ogled vzorcev, informacije v zvezi z razpi-

som daje Apotkekar Albin na tel.
063/772-311.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 616/96-01 Ob-3143

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
Domžale, Oddelek za urejanje prostora in
okolje, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije odlagališč

odpadkov v Občini Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, Domžale.
2. Predmet razpisa
V Občini Domžale je bil v lanskem letu

opravljen popis odlagališč odpadkov in se-
stavljena prednostna lista za sanacijo izbra-
nih odlagališč. Sanacija v začetku letošnje-
ga leta je zajela 24 odlagališč. Predmet raz-
pisa je sanacija naslednjih 22 odlagališč od-
padkov v Občini Domžale. Delno pa je
potrebno ponovno očistiti odlagališča, ki so
že bila sanirana, a so se na njih pojavili novi
odpadki. Okvirna vrednost del je 4,000.000
SIT.

3. Rok izvedbe
Sanacija mora biti končana najpozneje v

roku 30 dni od datuma, dogovorjenega v
pogodbi za izvedbo sanacije.

4. Opis dela
Izvajalec sanacije mora dela opraviti po

naslednjih pogojih in obsegu:
4.1. Manjša odlagališča do 20 m3

Manjših odlagališč do 20 m3 je 11, skup-
na količina na njih odloženih odpadkov pa
je 121 m3. Večino odpadkov na teh odlaga-
liščih predstavljajo odpadki mineralnega iz-
vora. Nekaj odpadkov je gospodinjskih, le-
senih in kosovnih. Približno 60 m3 odpad-
kov je z mesta potrebno odpeljati, ostale se
lahko zravna s površjem, zasuje s prstjo ter
zatravi.

4.2. Manjša odlagališča od 20 do 50 m3

Odlagališč v velikosti od 20 do 50 m3 je
5, količina na njih odloženih odpadkov pa
je 190 m3. Približno 60 m3 odpadkov bo z
mest potrebno odpeljati, saj gre za odpadke
gospodinjskega izvora, nekaj pa je kosov-
nih. Ostali odpadki so mineralnega izvora,
gre za gradbeni material, zemljo in podob-
no.

4.3. Ostala odlagališča
Odlagališče, na katerem leži 400 m3 od-

padkov, je potrebno zasuti in na njem pose-
jati travo. Trenutno se na njem nahajajo od-
padki mineralnega izvora, ki niso nevarni.
Na odlagališče bo potrebno pripeljati prst,
jo zravnati in pozneje zatraviti.

Naslednje odlagališče se nahaja v izrab-
ljenem kamnolomu, potrebno ga je zasuti.
Na odlagališču se nahaja 1000 m3 odpadkov
mineralnega izvora. Celotno področje odla-
gališča bo potrebno izravnati, urediti okoli-
co in pozneje zatraviti.

Lokacije neurejenih odlagališč odpadkov
so zarisane na karti Občine Domžale.

4.4. Delna sanacija že saniranih odlaga-
lišč odpadkov

Na mestih, kjer je bila opravljena sana-
cija, so se pojavile nove količine odpadkov.
Gre za odpadke pretežno mineralnega izvo-
ra, ki so nenevarni, nekaj pa je tudi drugih

vrst odpadkov (gospodinjskih, kosovnih...).
S teh mest bo potrebno odpeljati približno
200 m3 odpadkov, mesta ponovno zravnati
in zatraviti.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena,
– rok izvedbe sanacije,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Karta lokacij odlagališč
Ponudniki lahko naročijo karto z vrisa-

nimi lokacijami odlagališč vsak delovnik
od 8. do 14. ure po tel. 061/714-807, pri
Robertu Špendlu ali Juriju Kobalu.

7. Ponudbe
Pisne ponudbe oddajte na naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 89, Oddelek za pro-
stor in varstvo okolja, 1230 Domžale, naj-
pozneje do 25. 7. 1996 do 12. ure, v zaprti
ovojnici z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– sanacija odlagališč”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb, ob 15. uri. Kolikor
pade dan odpiranja na soboto, nedeljo ali
praznik, je odpiranje prvi delovni dan ob
isti uri.

Ponudniki pa bodo o izbiri obveščeni v
10 dneh od odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno sanacijsko ob-
močje. Prav tako si pridržuje pravico, da ob
morebitnem pomanjkanju sredstev z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Domžale
Oddelek za prostor in varstvo okolja

Št. 616/96-01 Ob-3144

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
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti
2.1. Za izvajanje del
a) Objekt 1: Rekonstrukcija in asfaltira-

nje ceste Brdo–Dobovlje.
Okvirna vrednost: 5,500.000 SIT.
b) Objekt 2: Sanacija vodovodne ceste v

Domžalah.
Okvirna vrednost: 1,500.000 SIT.
c) Objekt 3: Rekonstrukcija Tavčarjeve

ulice v Dobu.
Okvirna vrednost: 4,000.000 SIT.
d) Objekt 4: Priklop plina na objektu

Savska 2.
Okvirna vrednost: 2,500.000 SIT.
e) Objekt 5: Preureditev parkirišča Ob-

čine Domžale – ponovitev razpisa.
Okvirna vrednost: 2,000.000 SIT.
2.2. Izvedba investicijsko vzdrževalnih

del po OŠ, VVO in Šport v Občini Domža-
le:

a) Objekt 1: večnamenska ploščad Dom-
žale.
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Okvirna vrednost: 2,500.000 SIT.
3. Rok izvedbe: postavka 2.1., objekt 1–

5: pričetek: avgust 1996, zaključek: sep-
tember 1996,

postavka 2.2., objekt 1: pričetek: julij
1996, zaključek: avgust 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za gos-
podarske javne službe, na Ljubljanski 89,
Domžale. Ponudniki lahko dobijo potrebne
informacije in razlage za izdelavo ponudbe:
za postavko 2.1. pri Tonkli Primožu ali Kump
Jožetu, tel. 722-022 ali 714-005, za postavko
2.2. pri Tonkli Primožu na tel. 722-022 ali
714-005, v zvezi s tehničnim delom pa na tel.
713-689, Ciperle Janez.

Odkupnina razpisne dokumentacije za
celotno postavko 2.1. je 8.000 SIT, odkup-
nina za posamezne dele postavke 2.1. pa
znaša 2.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z
virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 – proračun Občine Dom-
žale – razpis.

Odkupnina razpisne dokumentacije za
postavko 2.2. znaša 3.000 SIT, plačljivo v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230 proračun Občine Dom-
žale, “razpis inv. vzdrževalnih del OŠ, VVO
KD – ploščad 1996”.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
25. 7. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, v
zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis –
komunala – Ne odpiraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 89, I. nad-
stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb, ob 15. uri.

Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik, je odpiranje prvi delov-
ni dan ob isti uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Št. 264-4/96 Ob-3111

Na podlagi  odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za
promet in zveze objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca organizacijsko in

strokovno tehničnih opravil za komisijo
za preizkus strokovne usposobljenosti

kot enega od pogojev za pridobitev
pravice do opravljanja prevozov v

notranjem in mednarodnem cestnem
prometu.

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
opravljanje organizacijskih in strokovno

tehničnih opravil za komisijo za preizkus
strokovne usposobljenosti kot enega od po-
gojev za pridobitev pravice do opravljanja
prevozov oseb in stvari v notranjem in med-
narodnem cestnem prometu.

2. Organizacijska in strokovno tehnična
opravila obsegajo:

– izdelavo informativnih materialov in
obvezno pošiljanja gradiva za opravljanje
preizkusa znanja (priročnik) za kandidate,
ki nameravajo opravljati preizkus;

– izdelavo potrebnih obrazcev za izved-
bo preizkusov (prijave, zapisniki, potrdila,
obvestila ipd.);

– informativno svetovalno dejavnost v
zvezi z aktivnostmi, ki jih morajo opraviti
kandidati za preizkus strokovne usposoblje-
nosti;

– izdelavo terminskega plana preizkusov;
– zbiranje prijav kandidatov, razporeja-

nje k preizkusom, izdaja potrdil o uspešno
opravljenih preizkusih strokovne usposob-
ljenosti;

– vodenje dokumentacije in evidence v
zvezi s preizkusi strokovne usposobljeno-
sti;

– priprave za komisijo in preizkus;
– obračun stroškov v zvezi z opravlja-

njem izpita in gradiva (priročnik).
3. Ponudba za izbiro izvajalca za oprav-

ljanje organizacijsko in strokovno tehničnih
opravil mora vsebovati opis postopkov, po
katerih bo izvajalec celovito opravljal svoje
delo.

4. Izbrani izvajalec bo opravljal organi-
zacijska in strokovna tehnična dela dve leti
od sklenitve pogodbe. Začetek opravljanja
del bo štirinajst dni po sklenitvi pogodbe.

5. Zainteresirani lahko dobijo dodatne in-
formacije za  izdelavo ponudbe na Mini-
strstvu za promet in zveze pri Gregorič Ma-
rija in Krasnič Marjan (tel. 061/318-281).

6. Na razpis se lahko javijo pravne in
fizične osebe.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika;
– podatke o kadrovski strukturi in stro-

kovni usposobljenosti delavcev, ki bodo vo-
dili in opravljali organizacijska in strokov-
na tehnična opravila;

– referenčne podatke o pravni oziroma
fizični osebi in strokovnih delavcih;

– ponudbena cena za opravljanje razpi-
sanih opravil.

8. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca:

– reference ponudnika;
– celovitost ponudbe;
– fiksnost cen;
– druge morebitne ugodnosti.
Prednost pri izbiri ima tisti ponudnik, ki

pozna oziroma je že opravljal tovrstna opra-
vila in je sposoben zagotoviti izvajanje opra-
vil z organizacijskega, informativno-sveto-
valnega in računovodskega vidika.

9. Rok in način oddaje ponudbe: ponud-
ba z vso zahtevano dokumentacijo v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
za organizacijsko in strokovno tehnična
opravila”, mora prispeti ali biti osebno do-
stavljena do 25. 7. 1996 do 12. ure na na-
slov Ministrstvo za promet in zvez, Prešer-
nova 23, Ljubljana.

10. Odpiranje ponudb in izbira izvajal-
ca: odpiranje ponudb je v četrtek, 25. 7.

1996 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za
promet in zveze, Oddelek za cestni promet,
na Dalmatinovi 2, Ljubljana – (medetaža).
Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki izpol-
njujejo vse zahteve tega razpisa in bodo v
roku prispele na naslov naročnika.

11. Obvestilo ponudnikom: ponudniki
bodo o izbiri obveščeni do 9. 8. 1996.

Ministrstvo za promet in zveze

Ob-3148

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo notranjega
sistema zaščite pred prenapetostjo
1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-

je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobavo in montažo
notranjega sistema zaščite pred prenapetost-
jo na lokaciji kontrolni stolp Brnik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 3,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže: av-
gust 1996.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (k) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
b) podatki o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev),
c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-

roma BON3 (ne starejša od trideset dni),
d) ceno za posamezno postavko, obvez-

no vpisano v razpisno dokumentacijo, izra-
ženo v SIT,

e) skupno ceno za celotno ponudbo z
vključenim 3% prometnim davkom, izraže-
no v SIT s plačilnimi pogoji min 30 dni po
montaži,

f) reference ponudnika,
g) izjava, da bodo dela opravljena v skla-

du z ustreznimi tehničnimi predpisi in pro-
jektom za izvedbo del,

h) rok dobave in montaže,
i) čas veljavnosti ponudbe,
j) garancijski rok za izvedena dela,
k) osnutek pogodbe.
Za prijavo na razpis je dvig razpisne do-

kumentacije obvezen.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– rok dobave in montaže,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet, nadziranje in informiranje,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
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Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za dobavo in montažo notranje-
ga sistema zaščite pred prenapetostjo –
RAZ96 06 – Ne odpiraj!” do 23. 7. 1996 do
14.30 . Ponudbe so lahko vročene do istega
roka v vložišču Uprave RS za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe po-
slane po pošti, morajo prispeti v vložišče
URSZP do zgoraj navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno in sicer
24. 7. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, soba 15
– pritličje po predhodni najavi na tel.
061/17-34-720.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali na bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-3149

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo zunanjega sistema

zaščite pred delovanjem strele -
strelovodna naprava

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
zunanjega sistema zaščite pred delovanjem
strele - strelovodna naprava - na lokaciji
kontrolni stolp Brnik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 1,300.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in montaže: av-
gust 1996.

5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (k) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
b) podatki o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev), iz katerih mora biti
jasno razvidna usposobljenost za dela na
višini,

c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-
roma BON3 (ne starejša od trideset dni),

d) ceno za posamezno postavko, obvez-
no vpisano v razpisno dokumentacijo, izra-
ženo v SIT,

e) skupno ceno za celotno ponudbo z
vključenim 3% prometnim davkom, izraže-

no v SIT s plačilnimi pogoji min. 30 dni po
montaži,

f) reference ponudnika,
g) izjava, da bodo dela opravljena v skla-

du z ustreznimi tehničnimi predpisi in pro-
jektom za izvedbo del,

h) rok dobave in montaže,
i) čas veljavnosti ponudbe,
j) garancijski rok za izvedena dela,
k) osnutek pogodbe.
Za prijavo na razpis je dvig razpisne do-

kumentacije obvezen.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– rok dobave in montaže,
– garancijski rok za izvedena dela,
– potrjene bonitete Agencije RS za pla-

čilni promet, nadziranje in informiranje,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana v zapečatenih
kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za dobavo in montažo zunanje-
ga sistema zaščite pred delovanjem strele -
strelovodna naprava - RAZ96 - 05 – Ne
odpiraj!” do 22. 7. 1996 do 14.30. Ponudbe
so lahko vročene do istega roka v vložišču
Uprave RS za zračno plovbo, Kotnikova
19a, Ljubljana. Ponudbe poslane po pošti,
morajo prispeti v vložišče URSZP do zgoraj
navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
23. 7. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Razpisno dokumentacijo ponudniki ob
obvezni predložitvi pooblastila za dvig do-
bijo vsak delovni dan pri Juretu Dežmanu,
URSZP, Kotnikova 19a, Ljubljana, soba 15
- pritličje po predhodni najavi na tel.
061/17-34-720.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ob-3150

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) ter odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo merilne opreme

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: dobava merilne opre-
me po naslednji specifikaciji:

a) RF Power Meter (1 kpl):
– z bolometrskimi glavami do 10 Ghz

(N-type) različnih moči,
– prenosna izvedba (baterijsko polnje-

nje),
– z dodatno opremo (vezi, polnilec,...),
– z dokumentacijo,
b) Attenuator 10 db 10W N-type (2 ko-

sa),
c) Attenuator 20db 10W N-type (2 ko-

sa),
d) Wattmeter za frekvenčno območje od

250–500 kHz moči do 300W (1 kos),
e) Umetno breme 50 Ohm 250W (1 kos),
f) Splitter 6db N-type (1 kos),
g) Signal generator do 3 Ghz (1 kos),
h) Diodni detektor 3 Ghz (1 kos),
i) Digitalni merilnik nivojev govornih li-

nij (2 kosa)
– možnost merjenja po CCITT standar-

dih,
– merilnik nivojev: od -70 do +10dbm,

20Hz - 20khz min,
– generator nivoja: od -70 do +10dbm,

20Hz - 20kHz min,
– prenosna izvedba v kovčku ali torbici,
– energetsko avtonomen (baterijsko na-

pajanje),
– z dodatno opremo (vezi, polnilec,...),
– s kalibrinim certifikatom,
– z dokumentacijo.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša: 6,5 mio SIT.
4. Predvideni rok dobave: 20 dni.
5. Vsaka ponudba mora vsebovati na-

slednje podatke, oziroma dokumente, ki naj
bodo zapisani, oziroma podani v zaporedju
točk od (a) do (n) tega odstavka:

a) naslov in naziv dejavnosti podjetja,
b) podatki o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev),
c) bonitetna poročila BON1, BON2, ozi-

roma BON3 (ne starejša od trideset dni),
d) cena za posamezen kos, oziroma kom-

plet merilne opreme s carino in prometnim
davkom, fco naročnik, izraženo v SIT s pla-
čilnimi pogoji min 30 dni po dobavi,

e) skupna cena za celotno ponudbo s ca-
rino in prometnim davkom, fco naročnik,
izraženo v SIT s plačilnimi pogoji min 30
dni po dobavi,

f) reference ponudnika,
g) dobavni rok za merilno opremo,
h) certifikat o kvaliteti proizvoda,
i) garancijska izjava in način zavarova-

nja izpolnitve obveznosti, ki sledi iz garan-
cijske izjave (bančna garancija),

j) zagotovljen servis in rezervni deli s
podanim odzivnim časom,

k) zagotovljena kalibracija merilne opre-
me,

l) čas veljavnosti ponudbe,
m) šolanje tehničnega kadra,
n) osnutek pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– celovitost ponudbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– certifikat o kvaliteti proizvoda,
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– dobavni rok,

– garancijski rok,

– zagotovitev servisa in kalibraže s čim
krajšim odzivnim časom,

– šolanje tehničnega kadra,

– potrjene bonitete Agencije RS za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-
ne izbire ponudnika in nima nobenih obvez-
nosti do ponudnikov, kateri ne bodo izbrani
kot najugodnejši.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečate-
nih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za dobavo merilne opreme
RAZ96 - 04 – Ne odpiraj!” do 24. 7. 1996
do 14.30. Ponudbe so lahko vročene do iste-
ga roka v vložišču Uprave RS za zračno
plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana. Ponudbe
poslane po pošti, morajo prispeti v vložišče
URSZP do zgoraj navedenega roka in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
25. 7. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak delovni dan na tel. št.
061/17-34-710, Jernej Rutar.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Ob-3151

Na podlagi 40. člena in 91. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96), odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) in navodila o izvrševanju proraču-
na (Ur. l. RS, št. 13/96), Zavod Republike
Slovenije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

upravljanjne in vzdrževanje skladišča in
blaga državnih blagovnih rezerv v

Brežicah
1. Naročnik del: Zavod Republike Slo-

venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII.

2. Upravljanje s skladiščem žitnih silo-
sov v Brežicah z zmogljivostjo 30.000 ton z
vso potrebno infrastrukturo.

3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo v tajništvu Zavoda Republike Slo-
venije za blagovne rezerve, Ljubljana, Du-
najska 106/VIII, do vključno 19. 7. 1996 do
14. ure.

Na razpisu lahko sodelujejo le ponudni-
ki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 10.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve št.
50101-603-402300.

5. Na pisna vprašanja v zvezi z razpisa-
nimi deli in razpisno dokumentacijo, ki jih
lahko ponudniki pošljejo Zavodu RS za bla-
govne rezerve (faks 061/1683-167) do 31. 7.
1996, bo razpisovalec pisno odgovoril do
6. 8. 1996.

6. Lokacija razpisanih del je v Brežicah.
7. Predviden pričetek del je sedem dni

po podpisu pogodbe z izbranim ponudni-
kom.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: strokovna usposobljenost po-
nudnika za upravljanje tovrstnih del, refe-
rence, ponudbena cena, upoštevanje razpi-
snih pogojev, posebne ugodnosti.

9. Pisne ponudbe z vidno oznako na
ovojnici “Ponudba - Brežice - Ne odpiraj”!
morajo ponudniki oddati s priporočeno pošt-
no pošiljko na naslov Zavoda RS za blagov-
ne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Veljaven je poštni žig do 16. 8. 1996 do 24.
ure.

Ponudbe oddane na pošto po tem roku,
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

10. Odpiranje ponudb bo v torek, 20. 8.
1996 ob 10. uri na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisanih del obveščeni pisno do vključno 27.
8. 1996.

12. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-3152

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-BO 20/96
za izbiro izvajalca za Zdravstveno oceno
in analizo delovnega mesta operaterja na

radarskih sistemih in pirotehnika
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
pločad 26.

2. Predmet: projekt zdravstvene ocene in
analize delovnega mesta operaterja na ra-
darskih sistemih in pirotehnika

– ocena delovnega mesta z več vidikov
(obremenitve, škodljivosti),

– opredelitev obsega, vsebine in časov-
nih bokov preventivnih zdravstvenih pre-
gledov,

– opredelitev zdravstvenih in psihofizič-
nih zahtev za opravljanje konkretnega dela.

3. Orientacijska vrednost del: 5,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: avgust 1996 – december 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno

razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 25. 7. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 26. 7. 1996 po telefonu
061/152-10-41 int. 225 pri Boženi Žižič.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika - izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 29. 7. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
20/96 – Zdravstvena ocena in analiza de-
lovnih mest”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 7. 1996
ob 11. uri v prostorih Uprave za logistiko,
Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba št.
150). Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 15 oziroma 45 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Ob-3153

Občina Bohinj, Občinska uprava, Tri-
glavska c. 35, Bohinjska Bistrica, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca asfaltiranja lokalne

ceste Koprivnik–Goreljek
1. Naročnik: Občina Bohinj.
2. Predmet razpisa: asfaltiranje 2500 m2

ceste Koprivnik–Goreljek na dveh odsekih.
3. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
4. Rok za dostavo pisne ponudbe je 6 dni

po objavi tega razpisa.
5. Ponudbe pošljite na Občino Bohinj, v

zapečateni kuverti.
6. Odpiranje ponudb bo drugi dan po pre-

teku roka za oddajo ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Bohinj.

7. Informacije o lokaciji dobite pri Jane-
zu Korošcu, Koprivnik 31.

Občina Bohinj
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Št. 1466/96 Ob-3145

Osnovna šola narodnega heroja Rajka
Hrastnik objavlja na podlagi 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 nakup šolskega kombi-busa

1. Naročnik: Osnovna šola narodnega he-
roja Rajka Hrastnik, Log 19, Hrastnik.

2. Predmet razpisa: dobava novega
– 18 + 1 – sedežnega kombi-busa za prevoz
otrok v šolo in druge prevoze otrok.

3. Vsebina ponudbe:
– firma in dejavnost ponudnika,
– obrazce o boniteti podjetja,
– podatke o tipu, znamki in moči motor-

ja avtomobila,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– možnosti kreditiranja 50% ponudbene

cene in pogoji kreditiranja,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– garancija za brezhibnost vozila in po-

trdilo o homologaciji vozila.
5. Naročnik ima pravico svoje ocene na-

jugodnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
6. Naročnik si pridržuje pravico, da od-

stopi od podpisa pogodbe v primeru izpada
investicijskih sredstev. Ponudniki zaradi
morebitnega zmanjšanja obsega razpisane-
ga nakupa ali odstopa od podpisa pogodbe
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

7. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ponudba – kombi-bus – Ne odpi-
raj!” do 7. avgusta 1996 do 10. ure, na na-
slov: OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik,
Log 19, 1430 Hrastnik.

8. Odpiranje ponudb bo 7. avgusta 1996
ob 11. uri, v prostorih Osnovne šole narod-
nega heroja Rajka Hrastnik, Log 19.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

OŠ Narodnega heroja Rajka
Hrastnik

Št. 110-1/96 Ob-3129B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: AC Razdrto–Fernetiči,

odsek Divača–Dane; cestninska postaja
Dane

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 40.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.

3. Poročilo o poslovanju LZ, d.d., za leto
1995 z mnenjem Nadzornega sveta in mne-
njem revizijske hiše Coopers &  Lybrand
ter predlog za pokrivanje izgube.

Predlog sklepa: skupščina sprejme po-
slovno poročilo za leto 1995 z izkazom izi-
da in bilanco stanja, mnenjem nadzornega
sveta in revizorske hiše Cnoopers &
Lybrand ter predlog za pokrivanje izgube.

4. Vprašanja in ponudbe delničarjev.
Gradivo za dnevni red s predlogi skle-

pov je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe v Ljubljani, Vojkova 48.

Vsak nov predlog dnevnega reda mora
biti podan v pisni obliki najkasneje 7 dni
pred sejo skupščine.

Glasovalno pravico lahko delničar ure-
sničuje na skupščini osebno ali preko poob-
laščenca.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) o pooblasti-
telju in pooblaščencu ter podpis pooblasti-
telja.

Ljubljanska zavarovalnica
Uprava

Nadzorni svet

Št. 200-269/96 Ob-3091

Na podlagi 47. člena statuta Banke Nori-
cum, d.d., Ljubljana, sklicuje upravni odbor
banke

18. sejo
zbora banke,

ki bo v ponedeljek, dne 12. 8. 1996 ob
11. uri v sejni sobi banke na Trdinovi 4, v
Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zbora, izvolitev delovnih te-
les in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Miro Košak.

2. Sprememba 45. člena statuta Banke
Noricum, d.d., Ljubljana – zmanjšanje šte-
vila članov upravnega odbora iz sedem na
pet članov.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme spre-
membo 45. člena statuta Banke Noricum,
d.d., Ljubljana.

3. Razrešitev in izvolitev določenega šte-
vila članov upravnega odbora banke.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme pred-
lagane razrešitve in izvolitve članov uprav-
nega odbora banke.

Za glasovanje in dajanje predlogov na
zboru banke so upravičeni delničarji – imet-
niki delnic na ime z glasovalno pravico, ki
so vpisani v delniško knjigo najmanj pet
delovnih dni pred sejo zbora banke in osta-
nejo vpisani do konca seje.

Delničarji, ki imajo prednostne delnice,
se lahko udeležijo zbora banke, če najpoz-
neje pet delovnih dni pred sejo zbora banke
deponirajo svoje delnice na sedežu Banke
Noricum, d.d., Ljubljana, Trdinova 4. Del-
ničarji, ki imajo prednostne delnice nimajo
pravice glasovanja.

Položitev delnic velja tudi v primeru, da
se delnice deponirajo pri notarju ali drugi
poslovni banki, kar mora delničar dokazati
s potrdilom notarja oziroma druge poslovne
banke.

128/I, in sicer od dne 19. 7. 1996 dalje,
strokovne informacije vam posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. (tel 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 8. 1996 do 8.30 ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC
Razdrto–Fernetiči, odsek Divača–Dane;
cestninska postaja Dane”

Javno odpiranje ponudb bo 19. 8. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

DARS, d.d.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 95-96 Ob-3040

Sklicujem

13. zasedanje skupščine
delniške družbe SMELT International,

d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo 28. avgusta 1996 ob 12.30

na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 160.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine ter imenujeta zapisnika in notar.
2. Letno poročilo družbe SMELT Inter-

national, d.d., Ljubljana za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo delniške družbe SMELT International,
d.d., Ljubljana za leto 1995.

3. Plan pokrivanja izgube nastale v letu
1995.

Predlog sklepa: sprejme se plan pokriva-
nja izgube nastale v letu 1995.

SMELT International, d.d., Ljubljana

Ob-3072

Na podlagi 16. člena statuta Ljubljanske
zavarovalnice, d.d., Ljubljana, Vojkova 48,
uprava in nadzorni svet sklicujeta

10. sejo skupščine
Ljubljanske zavarovalnice, d.d.

ki bo v ponedeljek 29. 7. 1996 ob 13. uri
v sejni sobi SKB Banke, Ajdovščina 4/VI,
Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev Skupščine in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: izvolita se preštevalca

glasov, zapisnikar in imenuje se notar na
predlog uprave.

2. Poročilo o izvedbi sklepov 9. seje
skupščine.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o izvedbi sklepov 9. seje skupščine.
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Gradivo za zbor banke bo na vpogled na
sedežu banke deset delovnih dni pred sejo
zbora banke.

Če zbor banke ne bo sklepčen, bo po-
novno zasedanje istega dne ob 12. uri na
istem kraju; zbor bo takrat veljavno odločal
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Udeležence zbora prosimo, da zaradi toč-
nosti pričetka zbora ter predhodne evidence
o udeležbi, oddajo izpolnjena pooblastila
pred pričetkom seje, in sicer od 10.30 dalje,
kjer bo potekal zbor.

Banka Noricum, d.d., Ljubljana
Predsednik upravnega odbora

Ob-3092

Na podlagi določil 56. člena statuta del-
niške družbe Pekarna - slaščičarna Rogla,
d.d., uprava družbe ponovno sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Pekarna - slaščičarna

Rogla, d.d.,
ki bo v četrtek 22. 8. 1996 ob 17. uri v

prostorih uprave družbe na Starem trgu 16,
v Slovenskih Konjicah.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev nje-

nih organov.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev

potrjuje sestavo organov skupščine to je:
predsednika, notarja in verifikacijske komi-
sije za izvedbo glasovanja.

2. Obravnava letnega poročila za leto
1995 z mnenjem nadzornega sveta in mne-
njem revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za
leto 1995.

3. Sprejem predloga o pokrivanju izgu-
be za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me predlog za pokrivanje izgube za leto
1995.

4. Imenovanje revizorske družbe.
Predlog sklepa: revizorska družba se bo

predlagala na predlog Nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Seje skupščine se lahko udeležijo poob-

laščenci delničarjev, ki morajo udeležbo pri-
javiti družbi najmanj pet dni pred zaseda-
njem.

Prijava bo veljavna s predložitvijo pi-
snega pooblastila.

Pooblaščenci lahko glasovnice za glaso-
vanje prevzamejo dve uri pred zasedanjem
na sedežu družbe.

Gradivo: pisno gradivo bo na vpogled na
sedežu družbe 13. 8. 1996 od 8. do 14. ure.

Pekarna - slaščičarna Rogla, d.d.,
Slovenske Konjice

Predsednik uprave družbe

Št. 188 Ob-3093

Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Deloza, družbe za proizvodnjo de-
lovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sklicuje
uprava Deloze, d.d.

2. sejo skupščine
delniške družbe Deloza, d.d., Zagorje ob

Savi, Cesta zmage 7,

dne 23. 8. 1996 na sedežu družbe v Za-
gorju, v jedilnici Deloze, d.d., Zagorje ob
Savi, Cesta zmage 7, s pričetkom ob 17. uri.

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-
sednika in dveh preštevalcev, imenovanje
notarja za sestavo zapisnika, ugotovitev ude-
ležbe in sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-
sednika skupščine, dva preštevalca in notar-
ja. Skupščina ugotovi sklepčnost.

2. Poročilo o poslovanju družbe v letu
1995 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano poročilo o poslovanju družbe v letu
1995.

3. Obravnava in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1995.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprej-
me delitev dobička za leto 1995 v predlože-
nem besedilu.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1996.

Predlog sklepa: imenuje se revizijska
družba po predlogu nadzornega sveta.

5. Vprašanja in pobude delničarjev.

Vse gradivo in informacije o skupščini
so delničarjem na vpogled v splošno-ka-
drovskem sektorju vsak delovni dan od
10.30 do 12.30.

Za udeležbo na skupščini se delničar ali
njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijavo za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj tri dni pred zase-
danjem skupščine; to velja tako za delničar-
je kot za pooblaščence. Rok za prijavo je do
20. 8. 1996.

Prijava je možna le po pošti oziroma
telefaxu, kateremu pa mora nujno slediti tu-
di priporočena pošta.

Pozivamo udeležence in pooblaščence,
da se javijo na sedežu družbe najmanj eno
uro pred pričetkom skupščine. Udeleženci
skupščine se morajo podpisati na seznam
udeležencev in prevzeti glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo uro pozneje skupščina po-
novno sestala in glasovala ne glede na šte-
vilo prisotnih delnic.

Deloza, d.d., Zagorje ob Savi
Uprava

Ob-3048

Uprava družbe Holding Hidria, d.d., Sp.
Idrija, na podlagi 288. člena zakona o gos-
podarskih družbah, objavlja

nasprotne predloge,
ki jih je posredoval odvetnik Dušan Kec-

man, kot pooblaščenec delničarjev PID AT-
ENA ENA, d.d., Ljubljana, PID ATENE
DVE, d.d., Ljubljana, PID ATENA TRI,
d.d., Ljubljana, Slovenskega odškodninske-
ga sklada in Kapitalskega sklada pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja.

Za 2. točko dnevnega reda – Obravnava
letnega poročila za leto 1995.

Nasprotni predlog sklepa: letno poročilo
za leto 1995 se ne potrdi.

Za 3. točko dnevnega reda – Predlog
razporeditve dobička.

Nasprotni predlog sklepa: predlog de-
litve dobička se ne sprejme.

Obrazložitev nasprotnih predlogov: na
dnevni red je uvrščena obravnava letnega
poročila za l. 1995 in predlog razporeditve
dobička. Gradivo za navedeni točki dnev-
nega reda je nepopolno in v nasprotju z
ustavo RS in zakonom o gospodarskih druž-
bah. Poročilo o poslovanju za l. 1994/95, ki
je v gradivu za skupščino, je poročilo za
podjetje Rotomatika, d.o.o., Spodnja Idrija
in ne za Holding Hidria, d.d. Letno poročilo
tudi ne vsebuje vseh podatkov po 56. členu
zakona o gospodarskih družbah. Revizor-
sko poročilo je sestavljeno v angleškem je-
ziku, kar je kršitev 11. člena ustave RS, po
katerem je uradni jezik v Sloveniji slo-
venščina. K poročilu uprave v nasprotju s
256/3 členom ni podano mnenje nadzorne-
ga sveta.

Kolikor je navedeno gradivo skaldno za-
konu o gospodarskih družbah in ustavi RS
na vpogled delničarjem na sedežu družbe,
je z dostavo gradiva v opisani obliki predla-
gajočim delničarjem kršeno določilo 7.5.
točke statuta družbe.

Glede na povedano 2. in 3. točko dnev-
nega reda nista primerni za odločanje, saj
gradivo ni pripravljeno skladno ustavi RS
in zakonu o gospodarskih družbah in delni-
čarjem ne nudijo kvalitetnih podatkov za
odločanje.

Uprava družbe Holding Hidria, d.d.,
Spodnja Idrija, podaja k nasprotnim predlo-
gom naslednje stališče.

Nasprotni predlogi so v celoti neuteme-
ljeni, obrazložitev predlogov pa neargumen-
tirana.

Holding Hidria, d.d., Spodnja Idrija, ne
ustvarja prihodkov z izvajanjem dejavnosti
na trgu. Kot izhaja že iz firme delniške druž-
be, je dejavnost upravljanje družb. Edina
naložba delniše družbe je naložba v družbi
Rotomatika, zaradi česar je uprava, poleg
Letnega poročila za delniško družbo Hol-
ding Hidria (bilance stanja, izkaza uspeha,
izkaza uporabe dobička in kritja izgub ter
izkaza finančnih tokov) k gradivu predloži-
la tudi letno poročilo za družbo Rotomatika,
ki vsebuje primerjavo rezultatov družbe Ro-
tomatika v letu 1994 in 1995. Navedeni po-
ročili sta sestavljeni v slovenskem jeziku.

Glede na to, da je Rotomatika, s tem pa
tudi Holding Hidria, mednarodno podjetje,
ki ustvari presežen del dohodka s poslova-
njem v tujini, je bilo gradivu predloženo
tudi obsežno revizijsko poročilo revizijske
hiše Coopers & Lybrand, v obliki, kot ga
družba že skoraj 10 let posreduje tujim fi-
nančnim ustanovam.

Slovenski prevod mnenja revizorja, re-
vizijske hiše Coopers & Lybrand, je skupaj
z ostalim gradivom ter mnenjem nadzorne-
ga sveta na vpogled vsem delničarjem druž-
be na sedežu družbe. Nadzorni svet je svoje
mnenje podal dne 14. 6. 1996.

Uprava je prepričana, da je gradivo celo-
vito in kvalitetno ter vsebuje vse pdoatke,
potrebne za odločanje delničarjev.

Holding Hidria, d.d.,
Spodnja Idrija
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Ilirika-Štemberger Igor s.p., Cankarjeva
2, Ilirska Bistrica, preklicuje obrtno dovo-
ljenje, št. 010826/0031/01-22/1995.
g-36102

Japelj Brigita, Drenov grič 11, Vrhnika,
preklicuje carinski deklaraciji, št. 51017 in
48542 in računa št. 3677 in 3690/94 od 13.
9. 1994. s-36226

MTE Commerce d.o.o., Polje 351/C,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
342622. s-36127

Oberžan Andrej, Ul. Staneta Bokala 17,
Jesenice, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 14-0486/94 z dne 30. 9. 1994.
s-36172

Pocajt Jelena s.p., Stari trg 12, Velenje,
preklicuje priglasitveni list - prenehanje de-
javnosti gostinske dejavnosti. g-36072

Svetek Simon, Sadinja vas 73, Dobru-
nje, preklicuje štampiljko z napisom SVET-
EK čistilni servis d.o.o. Dobrunje, Sadinja
vas 73 Tel. 061/487-141. s-36042

Potne listine

Bakšič Jože, Čisti Breg 6, Šentjernej,
potni list št. AA 234207. s-36178

Bandelj Saša, Pobegi, Cikuti 14, Koper,
potni list št. AA 867401. p-36017

Belič Mitja, II prekomorske brigade 11,
Koper, potni list št. AA 509578. p-36056

Belovič Dragica, Vinska pot 90, Ruše,
potni list št. AA 436933. p-36158

Benčina Mitja, Kajuhova 15, Postojna,
potni list št. AA 950420. p-36077

Bera Helena, Ulica 28. maja 75, Ljublja-
na, potni list št. AA 464748. s-36005

Bera Milan, Ulica 28. maja, Ljubljana,
potni list št. AA 464747. s-36006

Berger Božo, Tržaška c. 51/a, Ljubljana,
potni list št. AA 768308. s-36130

Božič Mauro, Ul. Ferda Bidovca 3, Izo-
la, potni list št. AA 507427. p-36146

Brašnjić Munever, Štihova 26, Ljublja-
na, potni list št. BA 313289. s-36155

Brkovič Miroslav, Lucija, Obala 111,
Portorož, maloobmejno prepustnico, št.
AI113468. p-36106

Brlek Ana, Leše 2, Tržič, potni list št.
AA 727924. p-36045

Brlek Brigita, Leše 2, Tržič, potni list št.
AA 361596. p-36049

Brlek Iztok, Leše 2, Tržič, potni list št.
AA 361599. p-36047

Brlek Nežka, Leše 2, Tržič, potni list št.
AA 727925. p-36046

Brolih Peter, Ruška c. 114, Maribor, pot-
ni list št. AA 370073. p-36155

Bukurije Zumberi, Partizanska cesta 15,
Celje, potni list št. BA 40821. p-36023

Razne objave

Št. 81/5 Ob-3027

Komunalna stanovanjska družba, d.o.o.,
Ajdovščina, objavlja

javni razpis
za izbiro revizorske gospodarske družbe

za revidiranje računovodskih izkazov
Komunalne stanovanjske družbe, d.o.o.,

Ajdovščina
Revizorske družbe vabimo, da v roku 15

dni po objavi v Uradnem listu RS, pošljejo
svoje ponudbe na naslov: Komunalna sta-
novanjska družba, d.o.o., Ajdovščina, Go-
riška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.

Podrobnejše informacije v podjetju do-
bijo zainteresirani na tel. 065/63-133, int.
217 – Jež Nevenka.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 30 dni po objavi.

Komunalna stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina

Št. 425/96 Ob-3054

Po pooblastilu Ministrstva za šolstvo in
šport, Zupančičeva 6, Ljubljana, objavlja
Center srednjih šol Velenje ponovno

javno dražbo
za odprodajo poslovnih prostorov v

Dijaškem domu, Efenkova 61, Velenje,
ki zajemajo naslednje enote:

1. Stolpič B:
  1. klet, prostori št. 01-05 v površini –

134,86 m2,
  2. terasa, prostor št. 515 v površini –

20,11 m2;
2. Stolpič C:
  3. III. nadstropje, prostori št. 404-405 v

površini – 85,01 m2

s solastništvom na skupnih delih stavbe
in pripadajočim zemljiščem (parc. št. 2443/
2-10 in 2431/3 v k.o. Velenje).

2. Izklicna cena za navedene prostore
znaša:

Ad 1. = 600 DEM/m2,
Ad 2. = 700 DEM/m2,
Ad 3. = 1.030 DEM/m2,
plačljivo v tolarjih po srednjem tečaju

BS na dan prodaje.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne in fizične osebe, ki predložijo dokazilo o
vplačilu varščine v višini 100.000 SIT na
ŽR CSŠ št. 52800-603-38568 pri Agenciji
za plačilni promet Velenje.

Varščina se uspelim ponudnikom vraču-
na v kupnino, neuspelim pa se vrne brezo-
brestno v roku 2 dni po končani dražbi.

4. Prostori se prodajajo v stanju, v kakr-
šnem so, po načelu “videno-kupljeno”.

5. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, če je fizična oseba,
oziroma izpisek iz sodnega registra, če je
pravna oseba in pooblastilo, če pravno ose-
bo ne zastopa statutarni zastopnik.

6. Uspeli ponudnik mora kupno pogod-
bo skleniti v petih dneh po javni dražbi.

7. V primeru, da uspeli ponudnik pogod-
be ne sklene in kupnine ne plača v roku,
izgubi varščino.

8. Javna dražba bo dne 22. 7. 1996 ob 9.
uri v prostorih CSŠ, Trg mladosti 3, Vele-
nje.

9. Informacije Omega Velenje – Svolj-
šak, tel. 063/852-287.

Center srednjih šol Velenje

Št. 906/96 La-429

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje d.d.
Prodajalec: EMO, d.o.o., Celje, Maribor-

ska 86, Celje.
Predmet prodaje: 6077 navadnih imen-

skih delnic Banke Celje, d.d., 638 prednost-
nih imenskih delnic Banke Celje, d.d., po
ceni 9.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 27. 7. 1996. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Ce-
lje.

Banka Celje, d.d.

Št. 0107-2/96-2 Ob-3154

Urad varuha človekovih pravic
je založil in izdal Letno poročilo
varuha človekovih pravic. Letno po-
ročilo se nanaša na delo varuha v
letu 1995. Obveščamo vse, ki jih
letno poročilo zanima, in bi ga žele-
li prejeti, da letno poročilo lahko
brezplačno dobijo na sedežu Urada
varuha človekovih pravic, Sloven-
ska 27, Ljubljana, I. nadstropje,
sprejemna pisarna. Na podlagi pi-
smenega zahtevka letno poročilo
pošljemo tudi po pošti. Kontaktna
oseba je Zoran Perše, tel. št. 220-
498.

Urad varuha človekovih pravic

Avoco d.o.o., Maroltova 5, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0277553.
g-36101

Avtotehnika TPP Celje d.d., Bežigrajska
c 13, Celje, preklicuje štampiljko z napisom
Trgovsko in proizvodno podjetje Avtoteh-
nika Celje d.d. Celje, Bežigrajska c. 13, št.
6. p-36067

Borger d.o.o., Jalnova ulica 54, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico, št.
0331316. s-36084

Ford Summit Motors, Leskovškova 4,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo vozila Ford Mondeo CLX-5-Door, št. ša-
sije WFOAXXBBATA14094TA14094.
s-36125

Izgubljene listine
preklicujejo
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Butina Bojan, Novo polje c. V/2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 63110. s-36106

Cvetko Marija, Vrunčeva ul. 35 A, Ce-
lje, potni list št. BA 41316. p-36032

Čeligo Andrej, Zg. Negonje 35, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 117841. p-36057

Černetič Jurij, Razlagova 9, Celje, potni
list št. BA 307600. s-36013

Čučnik Ljubomir, Trebinjska 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 451303. s-36176

Dedić Đulaga, Ulica oktobrske revoluci-
je 27, Izola, potni list št. AA 503544.
p-36143

Djorović Marijana, S. Sremca 18, Beo-
grad, potni list št. BA 378349. s-36314

Dolhar Domen, Hafnarjeva pot 4/b,
Kranj, potni list št. BA 206133. s-36293

Dular Janez, Tolsti vrh 19, Novo mesto,
potni list št. BA 078786. g-36072

Fekonja Boštjan, Sp. Voličina 80 a, Le-
nart, potni list št. AA 268787. p-36131

Feuš Andrej, Ulica bratov Učakar 100,
Ljubljana, potni list št. AA 308752. s-36209

Firm Karel, Lepa c. 25, Portorož, potni
list št. BA 228394. p-36035

Firm Marija, Lepa cesta 25, Lendava,
potni list št. BA 227908. p-36036

Franko Ana, Franketova 3, Ljubljana,
potni list št. AA 16417. s-36091

Gabrovec Andrejka, Grubarjeva 18, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI5097. p-36118

Gosar Franc, Selo 33 b, Vodice, potni
list št. AA 289802. s-36014

Grobler Milan, Ul. XIV divizije 8, Celje,
potni list št. AA 408770. p-36144

Gubenšek Jakov, Trubarjeva 85, Ljub-
ljana, potni list št. BA 218634. s-36026

Hasanagić Đurđica, Kažipotna 8, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 57174.
p-36142

Huskić Ramza, Koželjskega 1, Velenje,
potni list št. AA 563482. p-36040

Isojić Ankuša, Gregorčičeva 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 189802. p-36069

Isovič Sanela, Gregorčičeva 10, Ljublja-
na, potni list št. AA 825433. p-36070

Ivanuša Andrej, Spodnja Senica 20 B,
Medvode, potni list št. BA 521246. s-36139

Janežič Andreja, Polje cesta XX/7, Ljub-
ljana, potni list št. BA 23530. s-36243

Janežič Nada, Petelinkarjeva 1, Kisovec,
potni list št. BA 255830. p-36044

Jelenčič Bojan, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, potni list št. AA 294469.
s-36011

Jermol Uroš, Zatolmin 47 A, Tolmin,
potni list št. AA 178725. p-36123

Jokić Predrag, Petkovškovo nabrežje 67,
Ljubljana, potni list št. BA 110736. s-36033

Kalabić Esad, Ul. Marje Borštnikove 8,
Ljubljana, potni list št. AA 301507. s-36268

Kaplar Anica, Ravenska cesta 3, Beltin-
ci, potni list št. AA 542063. p-36119

Kohek Majda, Jamova c. 60, Ljubljana,
potni list št. AA 460180. s-36311

Kovač Marko, Polzela 210, Polzela, pot-
ni list št. AA 179941. p-36034

Kozelj Vincenc, Ul. Franca Barleta 23,
Cerklje, potni list št. AA 072782. p-36055

Košir Branko, Belska cesta 48, Predd-
vor, potni list št. AA 626267. p-36101

Krajnc Gregor, Kajuhova ul. 17, Mari-
bor, potni list št. BA 209418. p-36133

Krevs Aleksander, Gotenring 21, 50127
Bergheim, potni list št. AA 016541. p-36016

Krupič Hašim, Preska 18, Tržič, potni
list št. BA 223049. p-36117

Kukovica Damjana, Dolenja vas 5, Za-
gorje, potni list št. AA 806853. s-36230

Lapajne Romana, Podgorska ulica 10,
Kočevje, potni list št. BA 506951. s-36313

Lavrenčič Branko, Kidričeva ulica 24,
Ajdovščina, potni list št. AA 425739.
p-36018

Lazar Igor, Malejeva 22, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 519907. p-36031

Lazić Mirko, Vojkova 26, Portorož, pot-
ni list št. AA 201722. p-36105

Lešnik Andreja, Vetrinjska ul. 14, Mari-
bor, potni list št. AA 136105. p-36015

Logar Tevž, Partizanska c. 46, Škofja
Loka, potni list št. AA 231069. s-36294

Macan Krešimir, Ul. 21. oktobra 17/a,
Črnomelj, potni list št. AA 268523. p-36043

Marolt Sandi, Gradnikova c. 15, Radov-
ljica, potni list št. AA 498963. p-36130

Marušič Vanesa, Partizanska 13/c, Ko-
per, potni list št. AA 499764. p-36104

Marčič Jože, Vojkovo nabrežje 20, Ko-
per, potni list št. AA 208067. p-36073

Marčič Jože, Vojkovo nabrežje 20, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 32905.
p-36074

Masten Bernarda, Prušnikova 48, Mari-
bor, potni list št. AA 546445. p-36083

Mačkić Aleksandra, Brkinska 4, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 19592.
p-36024

Mikac Tomislav, Ul. Zvonimira Miloša
14, Izola, potni list št. AA 20501.1 p-36026

Mikanec Klavdija, Prešernova 38, Dom-
žale, potni list št. AA 491715. s-36218

Mitrovič Tomislav, Vošnjkoava 4 A,
Ljubljana, potni list št. AA 93769. s-36300

Mlakar Igor, Trg Franca Fakina 2 b, Tr-
bovlje, potni list št. BA 381065, izdala UE
Trbovlje. s-36158

Mršić Božidar, Ul. I. tankovske brigade
3, Sežana, potni list št. AA 553422. s-36046

Naraks Dolfe, Šempeter v Sav. dolini
170, Šempeter v Sav. dolini, potni list št.
AA 385417. p-36128

Nikolić Zlatko, Ulica Iga Grudna 20,
Ljubljana, potni list št. AA 315256. s-36258

Novak Eva Silvija, Tenetiše 17, Kranj,
potni list št. BA 493627. s-36035

Novak Janez Albert, Tenetiše 17, Kranj,
potni list št. BA 493626. s-36034

Novak Mateja, Tenetiše 17, Kranj, potni
list št. BA 493629. s-36037

Novak Mihaela, Mariborska c. 24, Ra-
dlje ob Dravi, potni list št. BA 050624.
p-36041

Novak Primož, Tenetiše 17, Kranj, potni
list št. BA 493628. s-36036

Ožir Marija, Špeglova ul. 50 A, Velenje,
potni list št. AA 899606. p-36039

Ogrin Nataša, Sinja Gorica 22, Vrhnika,
potni list št. AA 131553. s-36240

Ozmec Nada, Rojčeva 26, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 530677. s-36206

Pešl Daniela, Vosek 39, Maribor, potni
list št. AA 968836. p-36085

Pilipović Omer, Beljaška ul. 20, Ljublja-
na, potni list št. BA 479317. s-36113

Pintarič Stanko, Kacova ul. 4, Maribor,
potni list št. AA 778146. p-36054

Platner Mojca, Čičare 5, Kranjska Gora,
potni list št. AA 376533. s-36227

Plohl Bernard, Bukovci 79 A, Markovci,
potni list št. AA 438731. g-36153

Ploj Franko, Bevkova ulica 11, Vipava,
potni list št. AA 425369. g-36152

Pompe Sabina, Podgorica 15, Sevnica,
potni list št. AA 646201. p-36126

Povalej Mateja, Vrtna ulica 38, Štore,
potni list št. BA 292059. p-36100

Počivalnik Davorin, Ljubija 1, Mozirje,
potni list št. BA 132459. p-36059

Počkar Benjamin, Lubejeva 3, Ljublja-
na, potni list št. AA 828702. s-36228

Pribošič Janko, Lošca 6, Vrhnika, potni
list št. AA 324907. s-36098

Pugelj Miran, Ponikve 47 a, Videm Do-
brepolje, potni list št. BA 261150, izdala
UE Grosuplje. s-36255

Purgaj Štefka, Ul. Arnolda Tovornika 4,
Maribor, potni list št. BA 294375. p-36157

Pšeničnik Natalija, Podgorska c. 112,
Slovenj Gradec, potni list št. BA 512941.
p-36019

Raletić Marjanca, Ulica talcev 20, Kost.
na Krki, potni list št. AA 850539. p-36099

Ratković Slobodan, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, potni list št. BA 66705. s-36021

Rekar Klemen, Zabreznica 7/h, Žirovni-
ca 64274, potni list št. AA 103536. p-36020

Rešetič Alenka, Ljubljanska c. 14, Kost.
na Krki, potni list št. AA 850683. p-36096

Rešetič Maks, Ljubljanska c. 14, Kost.
na Krki, potni list št. AA 783245. p-36095

Rojko Damijan, Zg. Voličina 58, Lenart,
potni list št. AA 10753. p-36103

Rojnik Albin, Ul. Prekomorske brigade
2, Celje, potni list št. AA 750042. p-36050

Rozman Brigita, Poljanski nasip 30,
Ljubljana, potni list št. AA 596283. s-36081

Rugelj Dimitrije, Na jami 7, Ljubljana,
potni list št. AA 243905. s-36039

Sajovec Adela, Poropatova 18, Maribor,
potni list št. AA 650918. p-36129
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Sebastjan Vida, Pince 70, Lendava, pot-
ni list št. BA 234943. p-36033

Sedar Damijan, Janeče 7, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. BA 073370. p-36037

Sevšek Vesna, Selniška cesta 21, Selni-
ca ob Dravi, potni list št. AA 228659.
p-36084

Skaza Dušan, Čreta, Polanska c. 155,
Maribor, potni list št. BA 503659. p-36097

Sladič Gordan, Sajenice 5, Trebnje, pot-
ni list št. BA 240855. s-36043

Solina Suzana, Mala vas 17, Ptuj, potni
list št. AA 261406. p-36132

Stankovič Momčilo, Šaranovičeva 24,
Vir, Domžale, potni list št. AA 24779.
s-36317

Stipanovič Sonja, Marindol 8, Adlešiči,
potni list št. AA 743041. p-36038

Stojmanovska Danica, Prade, Ul. Ivana
Starca 6, Koper, potni list št. AA 518989.
p-36058

Stopar Nataša, Oštrc 33 a, Krško, potni
list št. AA 477131. p-36068

Šahman Adis, Šopova 23, Celje, potni
list št. BA 168806. p-36048

Šenekar Aleksander, Gotska 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 322390. s-36109

Šimnic Marija, Zasip, Stagne 2, Radov-
ljica, potni list št. AA 630156. p-36122

Šober Božidar, Cankarjeva ul. 2/a, Čr-
nomelj, potni list št. 268566. p-36147

Štampar Aljoša, Pivška 1 A, Postojna,
potni list št. AA 233491. p-36121

Šterman Stanislav, Stročja vas 38/A, Lju-
tomer, potni list št. BA 259550. p-36060

Štorgel Franc, Radmirje 78, Mozirje, pot-
ni list št. AA 429939. p-36042

Tomasovič Drago, Brilejeva 14, Ljublja-
na, potni list št. AA 875995. s-36121

Topuz Halim, Šišenska c. 29, Ljubljana,
potni list št. BA 414452. s-36110

Traven Tanja, Jakopičeva 14, Kamnik,
potni list št. AA 234038. s-36211

Vabšek Ivana - Iva, Fabianijeva 41, Ljub-
ljana, potni list št. AA 453719. s-36202

Valentič Valmi, Koštobana 34, Koper,
potni list št. AA 5292. p-36028

Valentič Valmi, Koštobana 34, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 17979.
p-36029

Varga Anita, Sr. Gameljne 40, Šmartno,
potni list št. BA 153541. s-36025

Vidmar Mateja, Westrova ulica 17, No-
vo mesto, potni list št. AA 401429. s-36173

Vodopivec Katja, Družinska vas 37, No-
vo mesto, potni list št. BA 078995. p-36025

Vrhovnik Simona, Planina 16, Kranj,
potni list št. AA 626429. p-36102

Zadravec Ivan, Lendavska 17/c, Murska
Sobota, potni list št. AA 466874. p-36051

Zadravec Milan, Naselje Prekmurske bri-
gade 20, Lendava, potni list št. AA 753671.
p-36124

Zadravec Vesna, Lendavska 17/c, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 195025.
p-36052

Zavodnik Jože, Sketova ul. 7, Ljubljana,
potni list št. AA 710803. s-36170

Zorko Karmen, Ul. Zvonimira Miloša 14,
Izola, potni list št. AA 4588. p-36027

Zupan Matjaž, Mlekarska 19, Kranj, pot-
ni list št. AA 705057. s-36024

Žličar Pavla, Arclinska cesta 16, Vojnik,
potni list št. AA 944938. p-36013

Druge listine
Adamič Alojzij, Hudi konec 9, Ortnek,

diplomo Srednje šole tehniških usmeritev in
družboslovja Kočevje, št. 447/I-KS-89.
g-36051

Ademović Meho, Lukavac, zaključno
spričevalo Srednje gradbene in ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1982. s-36267

Ambrož Vanda, Glavarjeva 58, Komen-
da, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 25
Ekonomske šole. g-36144

Anžin Matjaž, Celestinova ulca 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 1035908.
s-36304

Anderluh Franc, Tbilisijska ulica 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146595, reg. št. 176406. s-36216

Atič Sead, Gor. Rahić 94, Brčko, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika in zaključno spričeva-
lo Gradbenega šolskega centra Boris Kraig-
her v Mariboru. s-36283

Avsec Vlasta, Pod taborom 9, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9160.
p-36011

Avsec Peter, Vrhnika pri Ložu 42, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 7380, izdala UE Cerknica.
s-36028

Babič Matej, Škocjan 52, Škocjan, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 9420.
g-36276

Bajrič Veronika, Koseskega ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002257. s-36038

Begič Marinko, Jarše 30, Ljubljana, spri-
čevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spriče-
valo Srednje železniške šole v Ljubljani.
s-36023

Benčina Sonja, Bevkova 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
830738. g-36235

Berglez Branka, Ložnica 19, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8752.
g-36247

Biber Milena, Gradišnikova ulica 8, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6039. s-36306

Bizjak Vojko, Dalmatinova 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16773.
p-36137

Blažek Zlatica, Trnje 31, Pivka, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 9717. p-36022

Blaževič Tomaž, Ukmarjeva 47, Porto-
rož, spričevalo 8. razreda. g-36103

Bobek Sebastijan, Snežniška c. 25, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11633. p-36079

Bohm Peter, Ulica Jožeta Šavriča 12,
Dobova, spričevalo 4. letnika STŠ Krško,
izdano leta 1972. g-36234

Bojanc Ana, Grobeljska cesta 7, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8673. s-36175

Bolarič Helena, Praprotnikova 25, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6395. p-36140

Bon Alenka, Markovec 4, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-36050

Boštjan Jožef, Na fari 29, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2619.
p-36071

Bračič Roman, Zabovci 94, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32214.
g-36291

Brezar Monika, Lokve 30, Črnomelj, li-
stino. g-36151

Brody Rajko, Zg. Dolič 44 A, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11718.
g-36104

Bulovič Peter, Slovenj Gradec, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 12700.
g-36233

Bunderla Jože, Dobrna 60, Dobrna, za-
varovalno polico, št. 0313919. p-36151

Burja Slavko, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3462. p-36152

Bursač Sašo, Stritarjeva 1, Novo mesto,
spričevalo, št. II/G-1021, šolsko leto 1995/
96. g-36071

Camaj Gani, Tržaška 47, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-36214

Celec Nevenka, Rašiška 9, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Eko-
nomska srednja šola v Ljubljani dne 28. 7.
1973. s-36168

Cimerman Franc, Pristava 13, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10701.
Cuder Tomaž, V Murglah 163, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 178726,
izdala UE Ljubljana. p-36009

Cvelbar Aleš, Malence 15, Kostanjevica
na Krasu, zavarovalno polico, št. 302744.
p-36116

Čamernik Silvester, Horjulska cesta 194,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3704. s-36086

Čater Aleksandra, Meglova pot 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7472.
g-36069

Čekeliš Darja, Črtomirova 16, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 376760, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-36260

Černe Boštjan, Mohorja 33, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCE. p-36005

Černigoj Tina, Močnikova ulica 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-36307

Černič Bojan, Viška cesta 42, Ljubljana,
delovno knjižico. s-36159
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Čik Alenka, Dekani 300, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 16537. g-36094

Čok Ksenija, Kocjančičeva 10, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8129.
p-36153

Čoper Danica, Goriška 6, Celje, delovno
knjižico. g-36237

Čujec Darka, Na Rojah 7 a, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 443686. p-36006

Čučnik Ljubomir, Trebinjska cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 44880. s-36177

Dinghauser Gregor, Skopska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 230305. s-36016

Dinghauser Gregor, Skopska ulica 4,
Ljubljana, čuvajsko izkaznico, št. 1108, iz-
dala Ribiška zveza Slovenije. s-36017

Dolenc Jože, Frankovo naselje 114,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje. g-36074

Dolinar Janja, Bizoviška cesta 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
42400, reg. št. 5437. s-36108

Doljka Robert, Marija Kogoja 1/D, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-36089

Dolšina Janja, Bezje 5, Kranjska Gora,
spričevalo, št. 29/70, šolsko leto 1969/70.
g-36141

Domicelj Marjeta, Linhartova cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 567137, reg. št. 67530. s-36032

Domitrovič Mulej Alojz, Lancovo 65,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 22819. g-36182

Dražič Dragan, Tončka Dežmana 4,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
638860, reg. št. 32945. s-36154

Đekić Ljiljana, Reška ulica 15, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-36225

Đukić Slavica, Jakčeva ulica 43, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Karel Destovnik Kajuh
Ljubljana, izdano leta 1982, na ime Pauno-
vić Slavica. s-36263

Đurišič Žarko, Celovška cesta 189, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 331640.
s-36133

Edex d.o.o., Partizanska 37 A, Sežana,
zavarovalno polico, št. AO 0321542.
g-36192

Eras Melita, Puževci 41, Bodonci, de-
lovno knjižico, reg. št. 59953, ser. št.
251693. p-36092

Faflek Peter, Vojkova 91, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Milan Šušteršič,
izdano leta 1996. s-36079

Fele Andrej, Mislinjska Dobrava 59/a,
Podgorje pri Slov. Grad, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 13689. g-36096

Fičur Dorjana, Dobrava 18, Izola, spri-
čevalo o končani OŠ Izola, šolsko leto 1974/
75. p-36094

Gaber Igor, Trg Komandanta Staneta 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 185251, reg. št. 163072. s-36268

Gabrovec Peter, Jačka 63, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št, 5842, izdala
UE Logatec. s-36114

Gajser Branko, Kozje 142, Kozje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8960.
p-36087

Gajšek Drago, Mala pirešica 14, Petrov-
če, zavarovalno polico, št. 1012928.
g-36278

Garfenauer Petja, Turnerjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024136, reg. št. 205487. s-36165

Gavez Vojko, Pot za Bistrico 47, Dom-
žale, preklicuje zavarovalno polico, št.
331558. s-36112

Glavina Ivan, Tomšičeva 20/a, Jesenice,
zaključno spričevalo Metalurške srednje
tehniške šole na Jesenicah. g-36273

Godec Uroš, Gasilska 3, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 9930. p-36150

Gojkošek Marjan, Trnovec 1, Lovrenc,
delovno knjižico, št. 41433. p-36007

Golob Miha, Smoletova 12, Ljubljana,
potrdilo za registracijo čolna, št. 02/03-
1980/85. s-36120

Gorjan Tina, Opekarniška 14, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28050.
s-36220

Grašič Antonija, Grumberska 6, Zgornja
Polskava, zaključno spričevalo Trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 1981, na ime
Lužar Antonija. s-36254

Grižon Dean, Padna 10, Sečovlje, zava-
rovalno polico, št. 0352916. g-36095

Gril Boštjan, Vrbje 60 A, Žalec, listino.
p-36120

Grobovšek Lidija, Dobovec 19, Ponik-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10708. p-36065

Grozič Sergio, Obala 128, Portorož, za-
varovalno polico, št. 351387. g-36053

Gruden Miha, Javornik 47, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo 1. letnika Gostinske šole
v Ljubljani. g-36281

Grujčič Boris, Kažipotna 9, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 3178. p-36136

Guzelj Mojca, Celovška cesta 179, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
319907, reg. št. 187264. s-36215

Gvozdič Dušan, Slomškova 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37267.
g-36277

Habjan Blaž, Sopotnica 5, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4359.
p-36063

Hadler Drago, Rusjanov trg 6, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične
lesne šole v Ljubljani, izdano leta 1979.
s-36080

Hartman Tatjana, Vuhred, vozniško do-
voljenje. p-36139

Hasanagič Edin, Nikole Miliča BB, Ko-
tor Varoš, vozniško dovoljenje, št. S
1049820. s-36187

Hauptaman Anton, C. dr. Tineta Zajca
11/A, Mekinje, spričevalo 2. letnika Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-36018

Hofman Mojca, Smetanova 90, Maribor,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
izdalo Ministrstvo za zdravstvo, leta 1983,
na ime Žitnik Mojca.

Horvat Andreja, Finžgarjeva 1, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18715.
g-36054

Hrovat Bojan, Vodruž 41 a, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6833.
p-36061

Hrovat Ivan, Potrčeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S168540.
s-36205

Hrvatič Jure, Mačkov kot 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, št. S 1012983. s-36196

Humar Jožef, Gradnikove brigade 9, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BF.
p-36091

Iković Edvard, Solčava 28, Solčava, za-
varovalno polico, št. 266401. p-36064

Ivanovič Igor, Cesta 4. julija 66, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7532.
p-36138

Jakelj Niko, Selo 11/a, Žirovnica 64274,
spričevalo Srednje medicinske šole na
Jesenicah. g-36066

Jakovljevič Miodrag, Nemčavci 5/b,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
8366. p-36093

Janežič Andreja, Polje cesta XX 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481900, reg. št. 154226. s-36242

Jarc Anastazija, Ul. II prekomorskih brig.
39 F, Koper, potrdilo o opravljenem stro-
kovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šols-
tvo, izdano leta 1987, na ime Čok
Anastazija. s-36019

Jašaragić Ibrahim, Miostrah, izkaznico
za dodatno zdravstveno zavarovanje, št. po-
lice 2504442045. s-36008

Jenčič Anton, Dunajska cesta 438, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 322588.
s-36204

Jerant Jurij, Stritarjeva ulica 11, Dob,
zavarovalno polico, št. 331606. s-35015

Jereb Klavdija, Lipce 39, Blejska Do-
brava, vozniško dovoljenje. g-36146

Jerebič Igor, Slamnikarjeva ulica 8, Men-
geš, zaključno spričevalo Poklicne grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1979. s-36223

Jerman Aldo, Sp. Škofije 172, Škofije,
vozniško dovoljenje, kat.BGH. g-36059

Jevrič Dževad, Ul. Lojzke Štebijeve 9 A,
Ljubljana, potrdilo o uspešno končanem iz-
popolnjevanju strokovne izobrazbe, izdala
Srednja gradbena in ekonomska šola v Ljub-
ljani, leta 1993. s-36266

Justinek Polonca, Uraničeva 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
179358. s-36138

Juvan Avgust, Zgornji Hotič 43, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 69.
s-36208
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Kalšek Anton, Liboje 43, Petrovče, za-
varovalno polico, št. AO 0403673. g-36271

Karfik Stanislav, Zadrže 15, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 0962597.
g-36289

Kasagič Slobodan, Brilejeva 1, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 500, izdal Inte-
gral LPP Ljubljana. p-36198

Kerneža Damjana, Leskovec 36 A, Škof-
ja vas, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
32355. p-36014

Kert Janez, Oprešnikova 82, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12537, iz-
dala UE Kranj. g-36052

Klančar Jožica, Popetre 6 A, Gračišče,
odločbo. g-36075

Kožar Renata, Hrovača 5 A, Ribnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tek-
stilne šole v Sevnici, letnik 1994. g-36236

Kocman Marjan, Cesta 13. julija 26 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 565021, reg. št. 143719. s-36099

Kodelič Simon, Stara cesta 47, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10032. p-36075

Kokalj Jožica, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S811341,
reg. št. 105840. s-36179

Kolarič Mitja, Železne dveri 2a, Ljuto-
mer, spričevalo. p-36113

Koprivec Aleksander, Polhov Gradec 1,
1355 Polhov Gradec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 146370, S 925990, izdala UE
Ljubljana. s-36224

Koprivnik Mira, Volkmerjeva 17, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23211.
g-36249

Kopše Janko, Ob Studencu 6, Ljubljana,
delovno knjižico. s-36280

Korač Sabiha, Ravne 9, Tržič, spričeva-
lo 1. letnika Srednje obutvene šole v Kra-
nju, izdano leta 1993. s-36083

Kordič Robert, Ulica Rudija Papeža 3,
Kranj, indeks Medicinske fakultete v Ljub-
ljani. s-36180

Korošec izidor, Gradišče 8, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 954457,
reg. št. 12445. s-36132

Kosec Zlatko, Juričeva ulica 24, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1976. s-36022

Kostanjšek Darko, Miloša Zidanška 8 a,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8804. p-36066

Kotnik Viljem, Ul. Cirila Debeljaka 17,
Celje, diplomo Kadetske šole, izdana leta
1972. s-36292

Kovačič Samo, Planina 73, Planina, za-
ključno spričevalo. p-36082

Kovačič Peter, Dol. Nemška vas 5, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH.
s-36213

Koščak Marjetka, Pod gozdom c VI/34,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11651. s-36131

Kočevar Belkisa, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814539, reg. št. 173009. s-36044

Kočevar Belkisa, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, delovno knjižico. s-36045

Kranjc Sandi, Lancovo 20, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20911.
g-36055

Krevs Andreja, Adamičeva 8, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16552,
izdala UE Grosuplje. s-36261

Kristan Vlado, Pot za krajem 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, S 474540,
reg. št. 32045. g-36302

Krmac Klavdij, Ulica borcev NOB, Lu-
cija, Portorož, vpisni list za čoln, št. 01/03-
636/89 z dne 20.7.1988. g-36299

Krošelj Danilo, Pobeška cesta 31, Prade,
Koper, vozniško dovoljenje. g-36284

Krstič Robert, Zavetiška ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1042615, reg. št. 206352. s-36217

Krznar Franc, Mlinše 36, Izlake, delov-
no knjižico. p-36114

Kukovica Damjana, Dolenja vas 5, Za-
gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8616. s-36229

Kuzma Dušan, Melinci 132/B, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 26983. p-36135

Laam Niara, Ulica heroja Šercejeva 53,
Maribor, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani, izdan na ime Mikuž Barbara. s-36301

Lapanja Miha, Nova vas 2 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11762.
p-36004

Lavrenčič Jernej, Pod Lovrencom 12,
Dragomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11248. s-36135

Leban Ivan, Polanškova 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 49202,
S 42880, izdala UE Ljubljana. s-36252

Leban Sandi, Cesta Alojza Tirana 12,
Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 869670.
g-36275

Leban Anton, Dolje 34, Tolmin, delovno
knjižico. g-36298

Lekšan Gregor, Ažmanova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 935092, reg. št. 115069. s-36031

Lekšan Gregor, Ažmanova 30, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0301385, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-36251

Levičar Natalija, Vojkova cesta 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767693, reg. št. 173359. s-36241

Levstek Robert, Kovorska c. 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S739942. g-36140

Lojen Ivan, Opekarniška 12 E, Celje, di-
plomo VEKŠ, izdana leta 1785. g-36297

Lončina Milan, Za gradom 2 a, Koper,
vozniško dovoljenje. g-36190

Lukan Franc, Jemčeva 38, Mengeš, do-
volenje za letenje, št. 190. g-36048

Lušin Franc, Zapotok 42, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 3646. s-36315

Lušin Frančiška, Zapotok 25, Ribnica,
vozniško dovoljenje, št. 2405. g-36061

Malnar Remi, Prušnikova 12, Ljubljana,
spričevalo Oš Franc Rozman Stane, šolsko
leto 1993/1994. s-36231

Mamić Tino, Bevkova ulica 5, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
539053. s-36162

Mandelj Judita, Ižanska cesta 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
324507, reg. št. 104454. s-36279

Manojlovič Rajko, Savska c. 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
272829, izdala UE Kranj. g-36089

Marič Pranjič Jovanka, Ivana Turšiča 3,
Sežana, spričevalo GŠC Izola. p-36134

Markež Matjaž, Murova 10, Jesenice, za-
varovalno polico, št. 0271072. g-36287

Markovič Janja, Zakotnikova 9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
145628, S 484937, izdala UE Ljubljana.
s-36123

Mastnak Karmen, Verje 31 c, Ljubljana,
delovno knjižico. s-36012

Matijašič Ivan, Dobrovo 22, Izola, po-
morsko izkaznico, št. IZ 819. g-36245

Matjašec Werner, Vučja Gomila 130, Fo-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 22682.
p-36010

Matoh Alenka, Ulica Gradnikove briga-
de 61, Nova Gorica, indeks, izdala Visoka
upravna šola v Ljubljani, Kardeljeva ploš-
čad 5, leta 1982. s-36169

Mavri Magdalena, Bukovo 60, Cerkno,
spričevalo 3. letnika srednje zdravstvene šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1995. s-36197

Mede Igor, Bavdkova 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 166789,
S241116. s-36256

Medved Cveta, Dedni dol 16, Višnja go-
ra, spričevalo 3. letnika Trgovske šole v-
Ljubljani, izdano leta 1981, na ime Perić
Cvijeta. s-36181

Merdžanovič Amra, Cesta brigad 13, No-
vo mesto, spričevalo Kmetijske šole.
g-36100

Merlak Ivica, Nova pot 65, Notranje Go-
rice, spričevalo 2. letnika Srednje Vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdano leta 1991, na
ime Pintarič Ivica. s-36003

Mesec Stanko, Šutna 43 A, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
806692, izdala UE Kranj. g-36248

Meznarič Matej, Trnovska vas 45/a, Tr-
novska vas, vozniško dovoljenje, kat. HG,
št. 37900. g-36183

Mihajlovič Boris, Obrtniška ulica 3 A,
Domžale, delovno knjižico. s-36010

Miketič Majda, Ločka c. 11, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT No-
vomesto, izdano na ime Malekič Majda, št.
40. g-36062

Miklavčič Silva, Gradenje 4, Šmarješke
Toplice, maturitetno spričevalo Trgovske
šole Brežice. 36060

Mikolič Majda, Gračišče 3/A, Gračišče,
spričevalo o končani OŠ, št. 8/96. g-36312
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Milašinovič Budimir, Rozmanova 31,
Koper, vozniško dovoljenje. g-36097

Miljanovič Nebojša, Vodnikova 1, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 9258.
p-36080

Mis Nataša, Višnarjeva ulica 1, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390105, reg. št. 114346. s-36207

Mladenović Sašo, Tišina 4/a, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 21756. p-36111

Mlakar Mateja, Berčičeva ulica 5 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586694, reg. št. 193159. s-36221

Mlinar Simon, Reboljeva 15, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za stroj-
ništvo v Ljubljani, izdano leta 1996. s-36107

Mokotar Robert, Trebinjska 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195304, S 653869. s-36157

Molan Boštjan, Dol. Kamence 25, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28072. g-36296

Morelj Aljoša, Neverke 27 A, Košana,
spričevalo. p-36003

Močnik Sašo, Ulica 4. oktobra 22, Cer-
klje, spričevalo 2. letnika Srednje strojne
šole Iskra v Kranju, izdano leta 1994.
s-36210

Mršič Božidar, Ulica I. tankovske briga-
de 3, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 13489. s-36047

Mudrinič Ratko, 1. maj 13, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1604.
g-36076

Murtič Emilio, Naselje Borisa Kidriča 2,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
4734. g-36244

Mučibabić Marjeta, Za hribom 11 a,
Mengeš, spričevalo 4. letnika in o zaključ-
nem izpitu, izdala Srednja ekonomska šola
Rudolfa Maistra v Kamniku leta 1995.
s-36257

Nadal Adel, Kvedrova 1, Koper, delov-
no knjižico. g-36063

Naraks Dolfe, Šempeter v Savinjski do-
lini 17, Šempeter v Sav. dolini, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 201016.
p-36127

Novak Branko, Gabrje pri Jančah 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S768010, reg. št. 61949. s-36167

Noč Irena, Stranska pot 5, Jesenice, spri-
čevalo 1. letnika Tekstilne šole. g-36067

Nusdorfer Boris, Sečovlje 52, Sečovlje,
potrdilo za registracijo čolna, št. 02/03/
3398-95. g-36136

Oblak Franc, Kurilniška ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888595, reg. št. 98572. s-36305

Omeradžić Dursum, Sestranska vas 14,
Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17513. s-36262

Pajnkiher Franc, Bolečka vas, Ptujska
gora, odločbo za obrtno dovolenje, št.
045924/1158/00-52/1995 z dne 6. 3. 1995.
g-36093

Pangerc Polonca, Gradiška pot, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17245. g-36147

Pavlič Bojan, Obrtniška ul. 7, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6528. p-36098

Peharda Klara, Rusjanov trg 4, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gradbene ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-36253

Perc Rebeka, Praprotnikova 1, Mozirje,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Celju,
izdana leta 1984. p-36141

Perković Anđelka, Tušilović, Karlovac,
diplomo Srednje gostinske šole v Ljubljani,
izdana leta 1982. s-36264

Perne Ivan Friderik, Jagodje 23 A, Izola,
spričevalo Kovinarske šole. g-36065

Pernek Lea, Trg 4. aprila 1, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13893.
g-36193

Pesjak Igor, Prešernova 1, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. H. g-36082

Pestivšek Bojan, Gledališki trg 8, Celje,
zaključno spričevalo Poklicne tehniške šo-
le, izdano leta 1983, št. 8855. g-36270

Petek Miha, Ul. Nadgoriških borcev 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 586685, št. reg. 192450. s-36188

Petrošance Vladimir, Prisoje 6, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 15257. g-36285

Pečarič Jožef, Pod jezom 47, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484906, reg. št. 3089. s-36200

Podboj Blaž, Dolenjska cesta 347, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971199, reg. št. 174458. s-36122

Podgoršek Aleksander, Jakčeva ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 448494, reg. št. 162009. s-36219

Pogan Ivan, Šempeterska 3, Kranj, zava-
rovalno polico, št. SLO-01/0247504 335772.
g-36056

Pogačič Bruno, Križevci pri Ljutomeru
34/a, Križevci pri Ljutomeru, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 4679. p-36021

Pogačič Bruno, Križevci pri Ljutomeru
34/a, Križevci pri Ljutomeru, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 4679. p-36110

Pogačnik Sašo, Zabreznica 1 B, Žirovni-
ca 64274, vozniško dovoljenje, št. S
1046340. g-36290

Poljanšek Rajko, Pot v dolino 11 B, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414399, reg. št. 149175. g-36134

Polo d.o.o., Santorijeva 7, Koper, zava-
rovalno polico, št. 0307852. g-36286

Potočnik Uroš, Partizanska 1, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 29169. g-36068

Povhe Natalija, Blato 14, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE
Trebnje. s-36128

Poznič Marjan, Oblakova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 230. p-36053

Praznik Petra, Seidlova 62, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33166.
g-36049

Prelog Maja, Škapinova 1, Celje, zdrav-
niško spričevalo za vozniški izpit B katego-
rije, št. 23010196 z dne 17.1.1996. g-36191

Premrov Mitja, Ribniška ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
889481. s-36124

Pucko Jože, Velika Polana 18, Velika
Polana, zavarovalno polico, št. 0349670.
p-36112

Raspotnik Petra, Tabor 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10311.
s-36174

Rauh Nataša, Kosovelova 5, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Jese-
nice. g-36288

Razbowsky Marija, Borak BB, Korčula,
pooblastilo za usposobljenost na radarju, ra-
darskem stimulatorju in ARPA, št. 02/09-
2454/85. p-36030

Razič Mirko, Vojkova 26, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH. g-36272

Razstresen Nataša, Zvezda 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 211189,
S 1076019. s-36119

Reberc Miran, Gorišnica 23, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
14890. g-36310

Rešek Rajko, Ul. II. prekom. brigade 19,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 18477.
g-36090

Ropret Kristina, Pipanova 30, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat.BFGH, št.
S637828, reg. št. 1214, izdala UE Kranj.
g-36087

Rotar Marjan, Gorenjska cesta 31 a, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15347. g-36238

Rošer Igor, Ljubnica 70, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10672.
p-36154

Rugelj Dimitrije, Na jami 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687400, reg. št. 42601. s-36040

Rupnik Zora, Polževo 6/a, Ajdovščina,
listino. p-36107

Savič Gordana, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012670. s-36199

Savič Lejla, Zoletova ulica 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
izdano leta 1976, na ime Nadarevič Lejla.
s-36195

Senečič Damir, Ul. Tolminskih puntar-
jev 2/A, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-36109

Simonič Igor, Jamova cesta 60, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 001013630.
s-36164

Skok Lucijan, Šared 21 A, Izola, knjiži-
co, št. 01-03-209/1-1988. g-36250

Sladič Pavla, Pražakova 12, Ljubljana,
delovno knjižico. s-36029

Slapar Silvo, Lahovče 72, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27144, izda-
la UE Kranj. g-36057
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Smerdu Robert, Žazcerjeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5024. s-36160

Smerdu Robert, Zaucerjeva 22, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 5183, izdalo Mi-
nistrtvo za obrambo. s-36161

Smolnikar Robert, Šenturška gora 25,
Kranj, zavarovalno polico, št. 0343004.
s-36129

Sodnik Vojko, Količevo 55, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15331,
izdala UE Domžale. s-36259

Stajnko Marijana, Mekotnjak 10, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
517. p-36002

Stegu Miha Damjan, Stara Loka 42,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24695. g-36274

Stepan Stanko, Črmošnjice 19, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29683. g-36246

Stojan Sergej, Šentjanž nad Dovčami 5,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
7797. p-36062

Stupica Andrej Franc, Ulica Metoda Mi-
kuža 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 92270, reg. št. 182507.
s-36309

Sumoveršnik Stanka, Dol 5, Mozirje,
vozniško dovoljenje. p-36148

Sušnik Alja, Želeška cesta 3, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18436.
s-36115

Šajn Jože, Male Lašče 26, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
320070, reg. št. 69431. s-36001

Šijanec Anita, Staneta Rozmana 19, Mur-
ska Sobota, delovno knjižico, reg. št. 52342,
ser. št. 22707. p-36149

Škerjanec Katrca, Gorenjska 31 a, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24260. g-36239

Škrbec Darko, Spodnji log 3, Sava, iz-
kaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje, št. police 2504442045. s-36007

Škripec Franc, Martinčeva ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 70323. s-36203

Šlibar Tomaž, Moste 20 a, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, št. S 961634.
g-36184

Šmiderer Mirjana, Jakčeva 3, Novo me-
sto, zavarovalno polico. g-36142

Šolar Frančiška, Kajuhova ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 322912, reg. št. 21499. s-36163

Štrukelj Inka, Solkan, Trg Marka Plenči-
ča 12, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-36076

Šuperger Bogdan, Studence 54 A, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
904306. p-36088

Tarman Božidar, Podbreg 15 A, Kranj-
ska Gora, diplomo metalurškega tehnika.
g-36295

Tavčar Primož, Pot ilegalcev 7/A, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat.GH. g-36148

Temlin Smiljan, Moščanci 35, Mačkov-
ci, zavarovalno polico, št. 324334. p-36078

Teran Andreja, Ješetova 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 737592,
reg. št. 16625. g-36145

Ternav Patricija, Kikavce 42, Šmarje, li-
stino. g-36073

Teršek Branko, Plankarjeva 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 25408.
p-36108

Tič Feliks, Istrska c. 13, Koper, vozniš-
ko dovoljenje. g-36092

Tič-Trebušak Sandra, Ivana Vengova 13,
Domžale, spričevalo. g-36070

Tomažič Zvonka, Trzbarjeva 8, Krško,
spričevalo 4. letnika in diplomo Srednje
zdravstvene šole Maribor. g-36058

Tomas Dragutin, Aškerčeva 6, Izola, za-
varovalno polico, št. 367557. g-36143

Tomšič Martina, Ob studencu 2, Medvo-
de, delovno knjižico. s-36201

Toplek Željka, Lovska zlica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
174781, S 89651, izdala UE Ljubljana.
s-36166

Traven Tanja, Jakopičeva 14, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13223.
s-36212

Triller Ciril, Grablovičeva ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766617, reg. št. 59944. s-36126

Troha Kerstin, Šmihel 5, Šempas, spri-
čevalo 3. letnika gimnazije. p-36012

Turk Branko, Velika Varnica 46, Zgor-
nji Leskovec, delovno knjižico, št. 35003.
p-36008

Umek Matjaž, Blatna Brezovica 32, Vrh-
nika, delovno knjižico. s-36002

Urbanija Alenka, Češminova 2, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22918.
s-36156

Usović Ferida, Petelinkarjeva cesta 7,
Kisovec, zavarovalno polico, št. 0251209.
s-36077

Uzar Marjeta, Kidričeva 12, Kranj, spri-
čevalo OŠ v Kranju, šolsko leto 67/68.
g-36186

Vahčič Aleš PDP Yugea, Kardeljeva
ploščad 17, Ljubljana, potrdilo o lastništvu
176 delnic, izdal Podjetniško izobraževalni
center GEA College, Podjetje za usposab-
ljanje in izobraževanje podjetnikov d.d. Bo-
hinj. s-36078

Valenčič Valmi, Koštabona 34, Šmarje,
vozniško dovoljenje, št. 10014. g-36137

Valič Andrej, Farčnikova 65, Zagorje,
zaključno spričevalo OŠ. p-36115

Varga Renata, Dobrovnik 204 d, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11945. p-36086

Vavtar Zlata, Opekarska cesta 45 A,
Ljubljana, preklic spričevala, objavljen v-
UL RS, št. 33/96. s-36027

Videnšek Rosano, Globoče 14, Vojnik,
vozniško dovoljenje. p-36145

Vidmar Aleš, Rojčeva ulica 24, Ljublja-
na, diplomo Srednje gostinske šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1987. s-36222

Vodir Frančiška, Sp. Besnica 136, Zgor-
nja Besnica, zavarovalno polico, št.
0329329. g-36085

Vodičar Sergej, potrdilo o znanju CPP.
p-36090

Volaš Tomislav, Cahova 10, Ankaran,
spričevalo 8. razreda OŠ. g-36105

Vouk Roman, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6560. p-36156

Vrbančič Franc, Osojnikova 22, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
26756. g-36185

Vrhovšek Marija, Ulica Molniške čete 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411243, reg. št. 90470. s-36265

Vuksanovič Mirjana, Pobečka 10 A, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 40967. g-36064

Zadnikar Jurij, Trebinjska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043830, reg. št. 159416. s-36041

Zadravec Milan, Naselje Prekomorske
brigade 20, Lendava, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 7054. p-36125

Zakeršnik Maša, Hudovernikova ulica
11, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimna-
zije Poljane, izdano leta 1995. s-36189

Zaman Vesna, Veliki Ločnik 36, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1044005,
reg. št. 202759. s-36282

Zavodnik Jože, Sketova ul. 7, Ljubljana,
službeno izkaznico, št. 1185. s-36171

Zemljak Anton, Pražakova 12, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-36030

Zevnik Srečko, Goriška 2, Celje, listino.
p-36001

Zekić Milenko, Hladilniška pot 1 A,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0310488. s-36316

Zorčič Igor, Vel. Malence 49 c, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 12935.
p-36081

Zrnec Bogdan, Veliki Lipogal 6, Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
841728, reg. št. 114462. s-36111

Zupančič Sonja, Podlipa 7, Raka, diplo-
mo Srednje Agroživilske šole v Ljubljani,
izdana leta 1992. s-36194

Žabjek Gregor, Videm 7 c, Dol pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849026, reg. št. 166891. s-36004

Železnik Boris, Prešernova 34, Ilirska
Bistrica, preklicuje zavarovalno polico, št.
0321438. g-36232

Žitnik Marko, Babnogoriška cesta 31,
Lavrica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
61860, reg. št. 181760. s-36088

Žišt Janko, Zg. Ložnica 40, Zgornja Lož-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
17573. g-36150

Žvan Andrej, Tavčarjeva 3/b, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 386144. g-36149
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O VZGOJI
IN IZOBRAŽEVANJU

ZAKONI – 1. zvezek

PODZAKONSKI IN DRUGI PREDPISI – 2. zvezek

Sredi letošnjega marca so začeli veljati novi zakoni o vzgoji in izobraževanju, o njuni

organizaciji in financiranju. Založba ČZ Uradni list Republike Slovenije je pripravila

zbirko predpisov s tega področja. V prvem zvezku so objavljeni vsi novi zakoni, v drugem

zvezku pa že nekaj novih ter številni dosedanji podzakonski predpisi, ki bodo veljali,

dokler ne bodo sprejeti novi. Vse te podzakonske predpise objavljamo v neuradno
prečiščenih besedilih, s čimer vam bomo nedvomno prihranili kar precej časa pri iskanju

predpisov v starih uradnih listih in zlasti še pri ugotavljanju, kaj sploh še velja oziroma ne

velja.

Zbirka vsebuje predpise o:

– organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

– vrtcih

– osnovni šoli

– gimnaziji

– poklicnem in strokovnem izobraževanju

– glasbenih šolah

– usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

– izobraževanju odraslih

– visokem šolstvu

– pedagoški službi

– nagradah na področju šolstva.

Na koncu zbirke smo v posebnem dodatku objavili veljavne predpise o plačah in
napredovanju delavcev v javnih vzgojnoizobraževalnih zavodih (vključno z vsemi

podzakonskimi predpisi) in kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja –

vse v neuradno prečiščenih besedilih. S tem smo nedvomno ustregli tako sindikalnim

delavcem kot vsem učiteljem in profesorjem, ki se bodo lahko temeljiteje seznanili s tem

dokaj obširnim in pomembnim področjem.

Prepričani smo, da vam bo zbirka v veliko pomoč in tudi zelo pomemben pripomoček

vsem, ki se pripravljajo na strokovni izpit.

Ko bodo sprejeti novi podzakonski predpisi, ki jih predvidevajo novo sprejeti zakoni,

bomo izdali nov zvezek Predpisov o vzgoji in izobraževanju.

II. zvezek: cena 2100 SIT (10360)

II. zvezek: cena 3570 SIT (10361)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

NAJBOLJ POPOLNA ZBIRKA

CARINSKIH PREDPISOV
S 1. januarjem je pričela veljati nova slovenska carinska zakonodaja. Ker gre za

povsem novo sistemsko urejanje carin, smo se odločili za novo, drugo izdajo
zbirke

CARINSKI PREDPISI
Ob tej priložnosti smo tudi spremenili vsebinsko zasnovo zbirke, in sicer tako, da

so v prvem zvezku

CARINSKI PREDPISI 1 zbrani vsi carinski predpisi (carinski zakon s

podzakonskimi oziroma izvršilnimi predpisi) in zakon o carinski službi s podza-

konskimi predpisi); v drugem zvezku

CARINSKI PREDPISI 1/A zbrana pojasnila, navodila in obvestila, ki

jih izdaja Carinska uprava Republike Slovenije. Predvidevali smo, da jih bo manj,

kot jih je bilo že doslej izdanih (nad 200 strani), ki pa jih zaradi tega ne moremo

uvrstiti v prvi zvezek, ampak smo dodali še en ovitek. Pojasnila, navodila in

obvestila so razvrščena enako kot podzakonski predpisi k carinskemu zakonu, s

samostojno vsebino in stvarnim kazalom; v drugem in tretjem zvezku

CARINSKI PREDPISI 2–3 je objavljen zakon o carinski tarifi skupaj z

nomenklaturo carinske tarife in podzakonski predpisi k zakonu o carinski tarifi in

pa kombinirana carinska  tarifa; v četrtem zvezku

CARINSKI PREDPISI 4 bodo objavljene pogodbe in sporazumi o carini

in trgovini, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami in nekaterimi mednarod-

nimi organizacijami; in v petem (prav tako nepredvidenem) zvezku

CARINSKI PREDPISI 5 bodo objavljeni predpisi (konvencije, sporazu-

mi, priporočila itd.), ki so bili ratificirani in se nanašajo na trgovinsko menjavo in

carine Slovenije z državami članicami Evropske skupnosti.


