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Razglasni del z dne 19. avgusta 1996

Sodni register
LJUBLJANA
Rg-34597
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 94/16980 z dne 10. 1. 1996 pod št.
vložka 1/27241/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št. : 5880548
Firma: MEČEK, DRAGOLIČ IN
PARTNER, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: MEČEK, DRAGOLIČ
IN PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: Cerknica, Rimska 2
Ustanovitelja: Dragolič Janez in Dragolič Marta Bernarda, oba Cerknica, Rimska 2,
vstopila 13. 12. 1994, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dragolič Janez, imenovan 13. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktorica
Dragolič Marta Bernarda, imenovana
13. 12. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 10. 1. 1996: 0125
Reja drugih živali; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273 Popravilo ur, nakita; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7482
Pakiranje; 9303 Druge storitve za nego telesa.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
CELJE
Srg 94/01766
Rg-31792
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01766 z dne 27. 12. 1995, pod št.
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vložka 1/01846/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča prevzeto družbo s temile
podatki:
Matična št. : 5381177
Firma: CIS, Center za izobraževanje,
ekonomske in agencijske storitve, Celje,
Gledališka 2, d.o.o.
Skrajšana firma: CIS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Gledališka 2
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Pripojitev k ESOT, elektro strojna oprema, tehnologija, trgovina in storitve, d.o.o.,
Celje, Gubčeva 1, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 25. 4. 1994.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe (Srg
1766/94 z dne 27. 12. 1995).
Srg 94/02719
Rg-33544
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02719 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/02782/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. : 5545412
Firma: I-R-M, računalniški inženiring,
d.o.o., Laško, Pod gradom 1
Skrajšana firma: I-R-M, d.o.o., Laško,
Pod gradom 1
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Laško, Pod gradom 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2719/94 z dne 18. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2719/94 z dne 12. 2.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Suša Matjaž,
Laško, Pod gradom 1.
Srg 94/02707
Rg-33545
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02707 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/01234/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: 3 MD, podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, Celje, Valjavčeva 2
Skrajšana firma: 3 MD, d.o.o., Celje,
Valjavčeva 2
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Valjavčeva 2
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Sklep družbenika z dne 21. 5. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2707/94 z dne 18. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2707/94 z dne 12. 2.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Hajsinger
Marjan, Valjavčeva 2, Celje.

Leto VI

Srg 94/02455
Rg-33564
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02455 z dne 29. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02608/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: RANČIGAJ, podjetje za trgovino, d.o.o., Gomilsko
Skrajšana firma: RANČIGAJ, d.o.o.,
Gomilsko
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Gomilsko, Gomilsko 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 16. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2455/94 z dne 6. 9. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 2455/94 z dne 6. 9.
1995).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Rančigaj
Franca in Rančigaj Tatjana, obe Gomilsko
24, Gomilsko.
Srg 94/01783
Rg-37440
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01783 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/00789/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. : 5405831
Firma: IBIS, ekonomsko svetovanje in
posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: IBIS, Celje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Pucova 4
Osnovni kapital: 21.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 17. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 1783/94 z dne 2. 11. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 1783/94 z dne 12. 2.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Perčič Danijel, Perčič Blanka in Perčič Irena, vsi Pucova 4, Celje.
Srg 94/04139
Rg-37449
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04139 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/05380/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. : 5743702
Firma: STEN, proizvodnja in prodaja
sveč, d.o.o., Polzela
Skrajšana firma: STEN, d.o.o., Polzela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Polzela, Polzela 179
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 26. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4139/94 z dne 11. 10. 1995).
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4139/94 z dne 12. 2.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Čulk Franc,
Kapla 6, Maribor.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 971/95 z dne 1. 4.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Karlatec
Robert in Karlatec Stanislava, oba Kidričeva 42, Laško.

sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 10. 5. 1996

Srg 94/03094
Rg-37451
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03094 z dne 12. 2. 1996, pod št.
vložka 1/04714/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. : 5681901
Firma: EURO–TIME, poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: EURO–TIME, d.o.o.,
Petrovče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Petrovče, Dobriša vas 53
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 9. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3094/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3094/94 z dne 12. 2.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Dolžan Vincenc, Dobriša vas 53, Petrovče.
Srg 94/04053
Rg-40095
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04053 z dne 1. 4. 1996, pod št.
vložka 1/05748/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: PRIMA DOM, poslovne storitve, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: PRIMA DOM, d.o.o.,
Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Savinova 3
Osnovni kapital: 150.684 SIT
Sklep družbenika z dne 30. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 4053/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 4053/94 z dne 1. 4.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mejač Andrej, Globoko 13/b, Rimske Toplice.
Srg 95/00971
Rg-40096
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 95/00971 z dne 1. 4. 1996, pod št. vložka
1/01538/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile podatki:
Matična št. : 5356946
Firma: ROSSI SPORT, trgovina, servis, zastopstva, d.o.o., Laško, Kidričeva 42
Skrajšana firma: ROSSI SPORT, d.o.o.,
Laško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Laško, Kidričeva 42
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 6. 4. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 971/95 z dne 12. 12. 1995).

Srg 94/03892
Rg-40100
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03892 z dne 6. 5. 1996, pod št.
vložka 1/02730/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Firma: TIK – TAK, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Erjavčeva 5, Celje
Skrajšana firma: TIK – TAK, d.o.o., Celje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Celje, Erjavčeva 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3892/94 z dne 17. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3892/94 z dne 6. 5.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Godnik Dušan in Godnik Marija, oba Erjavčeva 5, Celje.
Srg 94/03703
Rg-40102
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03703 z dne 6. 5. 1996, pod št.
vložka 1/04015/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
Matična št. : 5609216
Firma: OVEN, dermoplastika in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: OVEN, d.o.o., Mozirje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mozirje, Podvrh 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 1. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 3703/94 z dne 11. 10. 1995).
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku (Srg 3703/94 z dne 6. 5.
1996).
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Lednik Andrej, Podvrh 20, Mozirje.
Srg 1828/94
Rg-40113
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba FRANKOLOVO TRANS, trgovina in prevozi, d.o.o., Frankolovo, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Falnoga Terezija, Frankolovo 31, Frankolovo, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 24. 4.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

Srg 515/94
Rg-40115
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba MAJA, podjetje za ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, d.o.o., Celje, Pucova 4, preneha po
skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer:
Milana Ževart, Ul. Alme Karlin 9, Celje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Družba ni nikoli poslovala. Premoženje
družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 14. 4.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Temeljno sodišče v Celju
enota v Celju
dne 19. 9. 1994
KOPER
Srg 94/00713
Rg-36143
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00713 z
dne 26. 3. 1996, pod št. vložka 1/03482/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ALEŠ, podjetje za proizvodnjo,
promet in storitve na domačem in zunanjem trgu, d.o.o., Šmarje pri Sežani 16a
Skrajšana firma: ALEŠ, d.o.o., Šmarje
pri Sežani
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Šmarje pri Sežani 16a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 713/94 z dne
26. 3. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Nevenka Štefančič iz Sežane, Šmarje pri Sežani 16a.
Srg 94/01949
Rg-36160
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01949 z
dne 26. 3. 1996, pod št. vložka 1/01313/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5382971
Firma: LIDO, podjetje za trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o., Sežana
Skrajšana firma: LIDO, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Sežana, Partizanska 33b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 1949/94 z dne
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26. 3. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Aleksander Jelen iz Sežane, Pod Sedovnikom 7.

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 327/95
Rg-37566
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba CARISMA, d.o.o., podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino, Izola,
Ul. oktobrske revolucije 27/d, Izola, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/39987/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 27. 3.
1995.
Edini družbenik Maurizio Scotto Di Minico iz Izole, Ul. Oktobrske revolucije št.
27/d, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 4. 1996
Srg 3055/94
Rg-40270
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba BISKOP, trgovsko podjetje,
d.o.o., Koper, Partizanska 20/b, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1576/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne 28. 12.
1994.
Družbenik Aleksander Marancina iz Kopra, Partizanska 20/b, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, 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 18. 6. 1996
Srg 2928/94
Rg-40277
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba CONINS – turistično podjetje,
d.o.o., Portorož, Istrskega odreda 11, Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/838/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika in ustanovitelja z dne 21. 12. 1994.
Družbenik Iztok Gaberc iz Portoroža,
Istrskega odreda 11, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.

Srg 94/02340
Rg-41883
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/02340 z
dne 2. 7. 1996, pod št. vložka 1/01211/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5367344
Firma: ARO, d.o.o., Koper, podjetje za
administrativno-računovodska opravila
Skrajšana firma: ARO, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Izletniška pot 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 2340/94 z dne
2. 7. 1996. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Vida
Brajkovič iz Kopra, Izletniška pot 11.
Srg 94/03207
Rg-41910
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03207 z
dne 10. 6. 1996, pod št. vložka 1/02300/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5509165
Firma: PROJEKT OBALA, podjetje za
inženiring, projektiranje, urbanizem in
geodezijo, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: PROJEKT OBALA,
d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Koper, Trg revolucije 12
Osnovni kapital: 655.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku pod št. Srg 3207/94 z dne
10. 6. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
ustanovitelji.
Srg 94/01302
Rg-41994
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01302 z
dne 10. 7. 1996, pod št. vložka 1/02115/00,
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5513642
Firma: VI–AL, storitve in trgovina,
d.o.o., Postojna
Skrajšana firma: VI–AL, d.o.o., Postojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Postojna, Kidričevo naselje 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku pod št. Srg 1302/94 z
dne 10. 7. 1996. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Viktorija Pum, Kidričevo naselje 25,
Postojna.
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KRANJ
Srg 163/96
Rg-36552
Družba KVARNER EXPRESS INTERNATIONAL BLED, podjetje za turizem in
trgovino, d.o.o., Bled, s sedežem Ljubljanska 4, Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/2522/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Urzić Cvetka, Hrpelje 13b, Kozina in Trošt
Nada, Jeseniško-Bohinjski odred 3, Bohinjska Bistrica.
Zoper sklep družbenic o prenehanju družbe
je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh
po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 3. 4. 1996
Srg 413/95
Rg-40678
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 413/95, zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku z dne
10. 6. 1996 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2848/00, vpiše izbris družbe MIBO
MEDIA, komercialni inženiring Kranj,
d.o.o., s sedežem v Kranju, Valjavčeva 4,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 6. 1996
Srg 911/95
Rg-40680
Družba ŠOBRLE, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, Poljšica, d.o.o., s sedežem Poljšica 45b, Zg. Gorje, vpisana na
reg. vl. št. 1/720/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Poklukar Anton, Poljšica 13, Zg. Gorje.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 1995
Srg 860/95
Rg-40683
Družba AMON, atelje za oblikovanje
in inovacije, d.o.o., Jesenice, s sedežem
Prihodi 5b, Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/377/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Mohorič Janez, prihodi 5b, Jesenice.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 7. 1995

KRŠKO
Srg 2815/94
Rg-32635
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:
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Družba AMONIT, trgovina, storitve in
proizvodnja, d.o.o., Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, Sevnica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Brankica Lukič in Žarko Lukič, oba Pod Vrtačo 18, Sevnica, z
ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Brankico
Lukič in Žarka Lukič, Vrtačo 18, Sevnica.
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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 2. 1996

sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 26. 2. 1996

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996

Srg 1831/94
Rg-37436
Okrožno sodišče v Krškem, kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
GAIA, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Brežice, S. Rozmana 16, Brežice, se izbriše iz sodnega
registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Anton Ereš,
Ul. S. Rozmana 16, Brežice.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 24. 4. 1996
Srg 130/95
Rg-40675
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:
Družba TISA marketing, informatika,
svetovanje, prevajanje, zunanja trgovina,
Krško, d.o.o., Cesta krških žrtev 59, Krško, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Savnik Kristina, Cesta krških žrtev 59, Krško in Florjanič Tatjana, Bratov Cerjakov 23, Brežice, z ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.100 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljici Savnik
Kristino, Cesta krških žrtev 59, Krško in
Florjanič Tatjano, Bratov Cerjakov 23, 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 dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka

Srg 215/95
Rg-41215
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je na predlog sklenilo:
ISKRA, finančne, računovodske, tehnične in poslovne storitve, INDEL TRADE, Kostanjevica na Krki, d.o.o., Kostanjevica na Krki, Krška cesta 8, se izbriše
iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela ustanoviteljica ISKRA, industrijske elektronike INDEL Kostanjevica na Krki, Krška cesta 8.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996
Srg 2765/94
Rg-41216
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
FIFTI–FIFTI, podjetje za gostinstvo
turizem in trgovino, Krško, d.o.o., Kolodvorska 4b, Krško, se izbriše iz sodnega
registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Janjanin
Željko in Janjanin Jenny, oba Krško, Kolodvorska 4b.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996
Srg 9/96
Rg-41218
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
ORANGE LINE, uvoz, izvoz, marketing, Brežice, d.o.o., Topliška 35, Brežice,
se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Branka Motore in Žarko Ribič, oba Kvedrova 9b, Sevnica.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996
Srg 119/95
Rg-41219
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
INTIMES, trgovina na veliko in malo,
zastopanje industrije, marketing, eksport-import, Bizeljsko, p.o., Bizeljska cesta 33, Bizeljsko, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Berkovič
Karl, Bizeljsko, Bizeljska cesta 33.

Srg 2167/94
Rg-41220
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
KTK, trgovina, proizvodnja, predelava umetnih mas in kovin, Dolenja Pirošica, d.o.o., Pirošica 1, Cerklje ob Krki, se
izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Tomaž Kodrič, Pod obzidjem 6, Brežice.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996
Srg 2502/94
Rg-41221
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
MAX, trgovina, storitve, proizvodnja,
d.o.o., Leskovec, Mladinskih delovnih brigad 9, Leskovec pri Krškem, se izbriše iz
sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Milan Skobe,
MDB 9, Leskovec pri Krškem.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 28. 6. 1996
Srg 265/95
Rg-41735
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:
Družba ISKRA, industrijska elektronika INDEL, Kostanjevica na Krki, d.o.o.,
Krška cesta 8, Kostanjevica na Krki, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 12. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta ISKRA IEZE HOLDING, d.o.o., Stegne 27, Ljubljana in
SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
RAZVOJ, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 22,390.074,20
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
22,390.074,20 SIT prenese v celoti na ustanovitelja ISKRA IEZE HOLDING, d.o.o.,
Stegne 27, Ljubljana in SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ, d.d., Kotnikova 28, 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-
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va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 8. 7. 1996

Ustanovitelja: Giacomelli Janez st. in
Giacomelli Janez ml., oba izstopila 30. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Giacomelli Janez in Giacomelli Janez
ml., oba Ul. Simona Jenka 8, Domžale.

Srg 94/10571
Rg-30173
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10571 z dne 19. 10. 1995, pod št. vložka
1/20177/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BMJ, Podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., Medvode, Arharjeva 4
Skrajšana firma: BMJ, d.o.o., Medvode, Arharjeva 4
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Medvode, Arharjeva 4
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Bečan Janja, izstopila
dne 27. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družbenica: Bečan Janja, Arharjeva 4,
Medvode.

LJUBLJANA
Srg 3425/94
Rg-1057
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
A.G.S., d.o.o., Ljubljana, Babnogoriška 33, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Gordana Božo, Metoda Mikuža 18, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico Gordano Božo, Metoda Mikuža 18, 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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Ljubljana
Oddelek za gospodarsko sodstvo
dne 17. 2. 1995
Srg 94/05994
Rg-28015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05994 z dne 7. 6. 1995, pod št. vložka
1/03134/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ALTA, družba za računalništvo in informatiko, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: ALTA, Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zeljarska 3
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Kirn Milka, Kocijančič
Miran, Koželj Janez, Laznik Sonja, Močnik
Barbara, Mohorič Janja in Vidic Darinka,
vsi izstopili 9. 5. 1994.
Srg 94/10016
Rg-28261
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10016 z dne 25. 8. 1995, pod št. vložka
1/21454/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JAGI TRADE, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JAGI TRADE, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Ul. Simona Jenka 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Srg 94/02671
Rg-30052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02671 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/17020/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KO & LA, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Logatec
Skrajšana firma: KO & LA, d.o.o., Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Logatec, Klanec 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Šinkovec Marija, izstopila
dne 12. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Šinkovec Marija, Klanec 1, Logatec.
Srg 94/02757
Rg-30057
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02757 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/15270/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: FIXA, Uvozno-izvozno zastopniško trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: FIXA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dolomitska c. 32
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ivačič Igor, izstopil dne
23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ivačič Igor, Rojska c. 18c, Domžale.
Srg 94/07056
Rg-30170
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07056 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/14761/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ARELE, proizvodnja elektronike, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ARELE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, XV. divizije 110
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Goli Drago, izstopil dne
12. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Goli Drago, XV. divizije 110, Ljubljana.

Srg 94/05071
Rg-30186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je v registrski zadevi
zaradi izbrisa subjekta vpisa z dne 23. 10.
1995 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/23673/00, izbriše subjekt vpisa z
naslednjimi podatki:
Firma: FKF podjetje za proizvodnjo in
storitve, d.o.o., Zagorje, Fakinova 16
Skrajšana firma: FKF, d.o.o., Zagorje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Zagorje, Fakinova 16
Osnovni kapital: 123.000 SIT
Ustanovitelj: Kosi Franc, izstopil dne
10. 4. 1994.
Srg 94/05099
Rg-30191
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05099 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/09583/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MONDIMPEX Podjetje za izvoz in uvoz, d.o.o., Obirska 28, Ljubljana
Skrajšana firma: MONDIMPEX, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Obirska 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kostanjšek-Ložar Majda, izstopila dne 3. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družbenica Kostanjšek-Ložar Majda,
Obirska 28, Ljubljana.
Srg 94/04898
Rg-30196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04898 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/05390/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SEPOS, podjetje za svetovanje
in posredovanje, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Reboljeva 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bavec Niko, izstopil dne
28. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Niko Bavec, Reboljeva 15, Ljubljana.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družbenica: Alenka Šubic, Kuzmičeva
5, Ljubljana.

veznosti izbrisane družbe je prevzela Aleksander Saša Kumar, V Varde 29, Ljubljana-Črnuče.

Srg 94/04894
Rg-30197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04894 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/23526/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: KONVEKTOR, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: KONVEKTOR, d.o.o.,
Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Streliška 6
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Golob Jože, izstopil dne
28. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
družbenik: Jože Golob, Streliška 6, Kočevje.
Srg 94/06972
Rg-30213
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06972 z dne 23. 10. 1995, pod št. vložka
1/10786/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AEC, Podjetje za proizvodnjo
elektronskih naprav, d.o.o., Kočevje, Turjaška 12
Skrajšana firma: AEC, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Turjaška 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Zadnik Robert, izstopil dne
25. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik: Robert Zadnik, Turjaška 12,
Kočevje.
Srg 94/09319
Rg-30734
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09319 z dne 20. 10. 1995, pod št. vložka
1/07358/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MIDAS, Mednarodne poslovne aktivnosti, družba z omejeno odgovornostjo, Ljubljana, Kuzmičeva 5
Skrajšana firma: MIDAS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Kuzmičeva 5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Šubic Alenka, izstopila
dne 25. 5. 1994.

Srg 94/04391
Rg-31878
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04391 z dne 28. 12. 1995, pod št. vložka
1/09607/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: OK–RA, podjetje za storitve,
d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: OK–RA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Bognarjeva pot 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Setnikar Anton, Setnikar
Jana, oba izstopila dne 25. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela ustanovitelja: Setnikar Anton in Setnikar Jana, oba Bognarjeva pot 1, Ljubljana.
Srg 94/04392
Rg-31879
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04392 z dne 28. 12. 1995, pod št. vložka
1/07869/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: INFOSVET, podjetje za informacijsko svetovalne storitve, d.o.o., Ljubljana, Polanškova 12
Skrajšana firma: INFOSVET, d.o.o., Polanškova 12, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Polanškova 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Pejova Zdravka in Kavčič
Čolić Alenka, obe izstopili dne 25. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli ustanoviteljici: Pejova Zdravka, Polanškova 12, Ljubljana in Kavčič Čolić
Alenka, Pohorskega bataljona 85/c, Ljubljana.
Srg 94/07799
Rg-35415
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07799 z dne 15. 11. 1995, pod št. vložka
1/03326/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ALTRADE, izvoz, uvoz, zastopstva, d.o.o., Ljubljana, V Varde 29
Skrajšana firma: ALTRADE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, V Varde 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kumar Aleksander Saša, izstopila 23. 5. 1994.
Prenehanje družbe po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih ob-

Srg 94/11616
Rg-35428
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11616 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/21998/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: M.B.T., podjetje za zunanjo,
notranjo trgovino in zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana, Blasov breg 133
Skrajšana firma: M.B.T., d.o.o., Ljubljana, Blasov breg 133
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Blasov breg 133
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Žitko Bojan, izstopil 25. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Žitko Bojan, Ljubljana, Blasov breg 133.
Srg 94/11640
Rg-35429
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11640 z dne 13. 11. 1995, pod št. vložka
1/10974/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: IBB, podjetje za razvoj, proizvodnjo ter notranjo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: IBB, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Podrožniška pot 2
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Albreht Igor, Hostnik
Branko in Hostnik Bogdan, vsi izstopili 2. 6.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Igor Albreht, Podrožniška pot 2, Ljubljana, Bogdan Hostnik, Zagorica pri Čatežu,
Velika Loka in Branko Hostnik, Zagorica 4
pri Čatežu, Velika Loka.
Srg 94/02826
Rg-35508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02826 z dne 20. 12. 1995, pod št. vložka
1/18020/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SRV, podjetje za svetovanje,
revizijo in vrednotenje podjetij, d.o.o.,
Ljubljana, Molniške čete 13
Skrajšana firma: SRV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Molniške čete 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Mahnič Marjan, izstopil
14. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Mahnič Marjan, Molniške čete 13, Ljubljana.
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Srg 94/05630
Rg-35877
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05630 z dne 20. 11. 1995, pod št. vložka
1/02847/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5302692
Firma: TELMAT, družba za proizvodnjo in promet z elektrotehničnim blagom,
Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: TELMAT, Ljubljana,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Krdžič Tanja, Krdžič Saša
in Žepič Tomaž, vsi izstopili 25. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Tanja Krdžič in Saša Krdžič stanujoči v Ljubljani, Pot na Fužine 37 ter
Tomaž Žepič, stanujoč v Ljubljani, Pribinova 7.

Srg 95/03974
Rg-38435
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03974 z dne 11. 9. 1995, pod št. vložka
1/01387/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi preoblikovanja v d.o.o. ISKRA BATERIJE, družba z
omejeno odgovornostjo Ljubljana, Stegne
31, (1/10467/00), s temile podatki:
Matična št.: 5045738
Firma: ISKRA BATERIJE ZMAJ, p.o.
podjetje za izdelavo baterij in baterijskih
trošil
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Stegne 31
Vpiše se izbris družbenega podjetja ISKRA BATERIJE ZMAJ, p.o., iz sodnega registra zaradi preoblikovanja v d.o.o., Iskra
– Baterije, družba z omejeno odgovornostjo
Ljubljana, Stegne 31 (1/10467/00) s pogodbo z dne 23. 1. 1991.

št. 94/13239 z dne 13. 2. 1996, pod št. vložka 1/07140/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: OREHEK–CAMPING, podjetje za izdelavo platnenih izdelkov, servis
šotorov in trgovino, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: OREHEK–CAMPING, d.o.o., Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Vodovodna n.h.
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Orehek Iztok in Orehek
Metka, oba izstopila 5. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Orehek Iztok, Prečna 12, Domžale in
Metka Orehek, 30. divizije 16, Portorož.

Srg 95/03665
Rg-36085
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03665 z dne 14. 12. 1995, pod št. vložka
1/00586/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5057191
Firma: Zavod za raziskavo materiala
in konstrukcij Ljubljana, OE INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN POTRJEVANJE KAKOVOSTI
Skrajšana firma: ZRMK – OE IRPK
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Dimičeva 12
Ustanovitelj: Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij, izstopil 6. 6. 1995.
Prenehanje OE Inštitut za raziskovanje
in potrjevanje kakovosti na podlagi sklepa
Sveta ZRMK z dne 6. 5. 1995, vpisano v
sodni register s Srg 3665/95 z dne 14. 12.
1995.
Srg 94/04186
Rg-37625
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04186 z dne 14. 3. 1996, pod št. vložka 1/10454/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: ACE, podjetje za marketing,
Kočevje, d.o.o.
Skrajšana firma: ACE, Kočevje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kočevje, Roška cesta 42
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Vardijan Mojca, izstopila 20. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Mojca Vardijan, Roška cesta 42, Kočevje.

Srg 94/02991
Rg-38447
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02991 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/06197/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: POLIEM, izdelava polietilenske embalaže, d.o.o., Moste 8b, Komenda
Skrajšana firma: POLIEM, d.o.o., Komenda
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Moste 8b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Močnik Miha, izstopil
13. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 13. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Miha Močnik, Moste 8b, Komenda.
Srg 94/13152
Rg-38514
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13152 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/11172/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5461758
Firma: TOP–ROPE, podjetje za posredovanje in zastopanje, d.o.o., Vrtača 8,
Ljubljana
Skrajšana firma: TOP–ROPE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vrtača 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bertoncelj Janez, izstopil
5. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Janez Bertoncelj, Vrtača 8, Ljubljana.
Srg 94/13239
Rg-38516
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

Srg 94/14164
Rg-38532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14164 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/04934/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TENS, kemijski izdelki, d.o.o.
Skrajšana firma: TENS, d.o.o., Medvode
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Medvode, Zgornje Pirniče 38
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Klanjšek Jože in Jamnik
Stane, oba izstopila 6. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 6. 9. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Klanjšek Jože, Zg. Pirniče 38, Medvode, in Jamnik Stane, Cesta na Polico 9, Cerklje na Gorenjskem.
Srg 94/09195
Rg-38573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09195 z dne 7. 2. 1996, pod št. vložka
1/10236/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 54476585
Firma: POTOČNIK, kozmetika, trgovina, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: POTOČNIK, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Jamova 30
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Potočnik Vivijana, izstopila 4. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 4. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Vivijana Potočnik, Jamova 30, Ljubljana.
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Srg 94/18106
Rg-38609
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18106 z dne 22. 4. 1996, pod št. vložka
1/18551/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: RAZPOTNIK, podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino, d.o.o.,
Briše 21, Izlake
Skrajšana firma: RAZPOTNIK, d.o.o.,
Briše 21, Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izlake, Briše 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Razpotnik Dušan, izstopil
20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Dušan Razpotnik, Briše 21, Izlake.

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Petek Marija Cecilija, V kokovšek 22,
Ljubljana-Črnuče.

Ustanoviteljica: Šekoranja Renata, izstopila 4. 5. 1995.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Renata Šekoranja, Veljka Vlahoviča 9,
Domžale.

Srg 94/04371
Rg-39336
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04371 z dne 3. 4. 1996, pod št. vložka
1/21769/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: HAUCK, izdelava tekstilnih
predmetov, d.o.o., Ul. Sallaumines 7, Trbovlje
Skrajšana firma: HAUCK, d.o.o., Trbovlje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Trbovlje, Ul. Sallaumines 7
Osnovni kapital: 163.715 SIT
Ustanovitelja: Hauck Stanislava in
Hauck Fric, oba izstopila 25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Hauck Stanislava in Hauck Fric, oba
Ul. Sallaumines 7, Trbovlje.
Srg 94/09653
Rg-39359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09653 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/17539/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ATHENA, podjetje za storitve,
marketing in trgovino, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, V kokovšek 22
Skrajšana firma: ATHENA, d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana-Črnuče, V kokovšek 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Petek Marija Cecilija,
izstopila 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 94/18759
Rg-39379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18759 z dne 24. 4. 1996, pod št. vložka
1/17397/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5605474
Firma: SCT–Vzdrževanje strojev in vozil, d.o.o., Mengeš Topole
Skrajšana firma: SCT–VSV, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Topole
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, p.o., izstopil 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzelo Splošno gradbeno podjetje Slovenija
ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
Srg 94/18764
Rg-39380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18764 z dne 3. 4. 1996, pod št. vložka
1/17526/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5605458
Firma: SCT–Transporti, avtodvigala,
kiperji, d.o.o., Mengeš, Topole
Skrajšana firma: SCT–TAK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Topole
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Splošno gradbeno podjetje
Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d., izstopil 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzelo Splošno gradbeno podjetje Slovenija
ceste Tehnika Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56.
Srg 94/05852
Rg-39943
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05852 z dne 12. 4. 1996, pod št. vložka
1/10689/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: VITA MEA, tečaji tujih jezikov
ter trženje blaga in storitev, d.o.o., Domžale, Veljka Vlahoviča 9
Skrajšana firma: VITA MEA, d.o.o.,
Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Domžale, Veljka Vlahoviča 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Srg 94/08564
Rg-39948
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08564 z dne 7. 3. 1996, pod št. vložka
1/10920/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ARTING, organiziranje, posredovanje, svetovanje, zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: ARTING, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Cojzova 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pal Ivan, izstopil 24. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ivan Pal, Cojzova 9, Ljubljana.
Srg 94/10254
Rg-39955
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10254 z dne 7. 3. 1996, pod št. vložka
1/05018/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MEDNARODNO TISKOVNO
SREDIŠČE LJUBLJANA, posredovanje
informacij, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 14.100 SIT
Ustanovitelji: Verčič Dejan, Zavrl Franci in Perčič Franci, vsi izstopili 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Dejan Verčič, Štihova 1, Ljubljana,
Franci Zavrl, Štihova 1, Ljubljana in Franci
Perčič, Prisojna 9, Bled.
Srg 94/10255
Rg-39956
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10255 z dne 7. 3. 1996, pod št. vložka
1/09708/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: PR CENTER, agencija za odnose z javnostmi, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dunajska 107
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: INI, d.o.o., Komunikacijska skupina, izstopila 11. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela družba INI d.o.o., komunikacijska skupina, Ljubljana.
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Srg 94/11542
Rg-39958
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11542 z dne 23. 4. 1996, pod št. vložka 1/07890/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: ESKA, zasebno podjetje za trgovino na debelo in drobno, zunanja trgovina, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: ESKA trgovina d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Glinškova ploščad 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Stojkovič Edita in Kotnik Anita, obe izstopili 6. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzeli Stojkovič Edita, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana in Kotnik Anita, Vrhopolje 45,
Kamnik.

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Trunkelj Marko in Trunkelj Zdenka,
oba Krška vas 3, Krka na Dolenjskem.

Srg 94/07481
Rg-41168
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07481 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/14980/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi predloga za izbris
družbe po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: L & Š CO, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: L & Š CO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dol pri Ljubljani, Pšata 37
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Lavš Franc in Lavš Jaka,
oba izstopila 17. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Franc Lavš in Jaka Lavš, oba Pšata 37,
Dol pri Ljubljani.

Srg 94/15929
Rg-39972
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15929 z dne 7. 3. 1996, pod št. vložka
1/05154/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MADEX, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Pot na Golovec 2, Ljubljana
Skrajšana firma: MADEX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Pot na Golovec 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Popovič Branko in Makar
Daniel, oba izstopila 9. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Popovič Branko, Dergomaška 28, Ljubljana in Makar Daniel, Pot na Golovec 2,
Ljubljana.
Srg 94/11313
Rg-40580
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11313 z dne 17. 4. 1996, pod št. vložka
1/10422/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TR – LES, projektiranje, inženiring, proizvodnja in montaža notranje
opreme, d.o.o., Krška vas 3, Krka na Dolenjskem
Skrajšana firma: TR – LES, d.o.o., Krška vas 3, Krka na Dolenjskem
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Krka na Dolenjskem, Krška
vas 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Trunkelj Marko in Trunkelj Zdenka, oba izstopila 24.5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

Srg 94/04110
Rg-40581
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04110 z dne 18. 4. 1996, pod št. vložka
1/15279/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5555116
Firma: MEPOS, mednarodno poslovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MEPOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Livada 9
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Brenčič Irena, izstopila
25. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Brenčič Irena, Livada 9, Ljubljana.
Srg 94/04178
Rg-40583
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04178 z dne 18. 4. 1996, pod št. vložka 1/08818/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: ANDEZ, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ANDEZ, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Vranja pot 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Anžič Zalka in Anžič Jože, oba izstopila 20. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Anžič Zalka in Anžič Jože, oba Vranja
pot 1, Ljubljana.
Srg 95/04802
Rg-40599
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04802 z dne 15. 4. 1996, pod št. vložka
1/19467/01, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa podružnice
s temile podatki:
Matična št.: 5653487002
Firma: MM TV 1, d.o.o., Ljubljana –
podružnica Ljubljana, Žorgova 70
Skrajšana firma: MM TV 1, d.o.o.– podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Žorgova 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: MM TV 1, d.o.o., Ljubljana, izstop 5. 10. 1995.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 5. 10. 1995.

Srg 94/07546
Rg-41171
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07546 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/07190/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AVTO LANGI, prodaja avtomobilov, d.o.o., Riharjeva 28, Ljubljana
Skrajšana firma: AVTO LANGI, d.o.o.,
Riharjeva 28, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Riharjeva 28
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Langerhole Marjanca,
izstopila 20. 1. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 1. 1996 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Marjanca Langerholc, Riharjeva 28,
Ljubljana.
Srg 94/07957
Rg-41178
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07957 z dne 29. 2. 1996, pod št. vložka
1/15686/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5605652
Firma: DAVOR, d.o.o., podjetje za
opravljanje organizacijskih, svetovalnih,
finančnih, trgovinskih storitvenih dejavnosti, Tbilisijska 1, Ljubljana
Skrajšana firma: DAVOR d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Pretnar Jurij in Brglez
Vanda, oba izstopila 18. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jurij Pretnar, Tbilisijska 1, Ljubljana in
Vanda Brglez, Potokarjeva 61, Ljubljana.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Mateja in Pavel Hočevar, oba Rakitnica 64, Dolenja vas.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Cvahtal Natalija, Cvahtal Borut in
Cvahtal Katjuša, vsi Pod gozdom 10, Trzin,
Mengeš.

Srg 94/08034
Rg-41182
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08034 z dne 22. 3. 1996, pod št. vložka
1/10376/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: CLOSS, podjetje za storitve s
področja laboratorijske diagnostike in
kozmetike, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: CLOSS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Korytkova 22
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Novak M. Vasilij, izstopil
19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Vasilij M. Novak, Korytkova 22, Ljubljana.
Srg 94/08766
Rg-41186
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08766 z dne 22. 3. 1996, pod št. vložka
1/06930/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ROTES, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Logatec
Skrajšana firma: ROTES, d.o.o., Logatec
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Logatec, Tovarniška 12d
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Doles Jože, izstopil 18. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 18. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Doles Jože, Tovarniška 12d, Logatec.
Srg 94/08769
Rg-41187
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08769 z dne 29. 2. 1996, pod št. vložka
1/16433/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5611105
Firma: VARMA, d.o.o., proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje Vrvarska 3,
Ribnica
Skrajšana firma: VARMA, d.o.o., Ribnica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ribnica, Vrvarska 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Hočevar Mateja in Hočevar Pavel, oba izstopila 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Srg 94/08885
Rg-41194
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08885 z dne 12. 3. 1996, pod št. vložka
1/19319/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TONICOM, trgovina, servis, finančne storitve, d.o.o., Vrhnika
Skrajšana firma: TONICOM, d.o.o.,
Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Vrhnika, Vrtnarija 7b
Osnovni kapital: 336.000 SIT
Ustanovitelj: Ambrož Toni, izstopil
11. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 11. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Toni Ambrož, Vrtnarija 7/13, Vrhnika.
Srg 94/08823
Rg-41189
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08823 z dne 22. 3. 1996, pod št. vložka
1/12996/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: STOMATOPROTETIKA, d.o.o.,
Dražgoška 34, Ljubljana
Skrajšana firma: STOMATOPROTETIKA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dražgoška 34
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kuliš Marko, izstopil 25. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Marko Kuliš, Prušnikova 6, Ljubljana.
Srg 94/08922
Rg-41195
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08922 z dne 12. 3. 1996, pod št. vložka
1/07112/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MEDISANA, d.o.o., podjetje za
uvoz, izvoz, prodajo in servis pripomočkov za invalide
Skrajšana firma: MEDISANA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Mengeš, Rakefova 4, Trzin
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Chvatal Natalija, Chvatal
Borut in Chvatal Katjuša, vsi izstopili 23. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Srg 94/08927
Rg-41196
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08927 z dne 12. 3. 1996, pod št. vložka
1/07151/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: AGNUS, d.o.o., podjetje za posredništvo, trgovino, razvoj in svetovanje
Skrajšana firma: AGNUS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ruska 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Volovšek Nuša in Volovšek Štefan, oba izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Nuša Volovšek, Nacetova 5, Ljubljana
in Štefan Volovšek, Ruska 3, Ljubljana.
Srg 94/09097
Rg-41197
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09097 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/23053/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GALENIKA, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: GALENIKA, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Komenskega 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Masleša Jasmina dr., izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Masleša Jasmina, Pod lipami 2, Ljubljana.
Srg 94/09118
Rg-41199
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09118 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/23721/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TIMINI, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TIMINI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Dravska 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Breskvar Bojana, izstopila 25. 5. 1994.
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Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Breskvar Bojana, Dravska 5, Ljubljana.

Sklep skupščine z dne 27. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Tomšič Lojze, Leninov trg 5, Ljubljana
in Tomšič Dušan, Ilirska 9, Ljubljana.

Sklep skupščine z dne 31. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Prosen Franc, Gladež 22, Izlake in Majcen Janez, C.T. Čeč 2, Trbovlje.

Srg 94/09173
Rg-41200
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09173 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/05243/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ALPE – JA, podjetje za svobodni pretok znanja, blaga in storitev,
d.o.o., Ljubljana, Ane Ziherlove 12
Skrajšana firma: ALPE – JA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ane Ziherlove 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kovačevič Frančiška, izstopila 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Frančiška Kovačevič, Povšetova 104,
Ljubljana.

Srg 94/13062
Rg-41214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13062 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/19753/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ZOOŠPED, podjetje za prevoz
živali, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ZOOŠPED, Ljubljana, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Tbilisijska 60
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Križ Branko, izstopil 24. 6.
1994.
Sklep skupščine z dne 24. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Branko Križ, Tbilisijska 60, Ljubljana.

Srg 94/12814
Rg-41208
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12814 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/09296/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5427312
Firma: J.B.J., trgovsko in gostinsko
podjetje, Logatec, d.o.o.
Skrajšana firma: J.B.J., Logatec, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Logatec, Cankarjeva 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Jeršin Bojan in Jeršin Jasna, oba izstopila 10. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Bojan in Jasna Jeršin, Cankarjeva 1,
Logatec.

Srg 94/13247
Rg-41232
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13247 z dne 22. 3. 1996, pod št. vložka
1/16990/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: 3 TRI DESIGN, industrijsko oblikovanje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: 3 TRI DESIGN, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Sedejeva 3
Osnovni kapital: 8.640 SIT
Ustanovitelj: Ule Andrej, izstopil 27. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Andrej Ule, Sedejeva 3, Ljubljana.

Srg 94/13026
Rg-41212
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13026 z dne 9. 4. 1996, pod št. vložka
1/13584/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MEMBRA, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, svetovanje in zunanjo trgovino, Ljubljana, Leninov trg 5
Skrajšana firma: MEMBRA, d.o.o.,
Ljubljana, Leninov trg 5
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Leninov trg 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tomšič Lojze in Tomšič
Dušan, oba izstopila 27. 6. 1994.

Srg 94/16417
Rg-41257
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16417 z dne 24. 1. 1996, pod št. vložka
1/16342/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5585481
Firma: VISOKE GRADNJE, projektiranje in inženiring, d.o.o., Izlake
Skrajšana firma: VISOKE GRADNJE,
d.o.o., Izlake
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Izlake, Gladež 22
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Prosen Franc in Majcen
Janez, oba izstopila 31. 12. 1994.

Srg 94/16838
Rg-41259
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16838 z dne 29. 2. 1996, pod št. vložka
1/20250/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5685087
Firma: LOŽ–PARTNER, inženiring za
razvoj, financiranje in trženje, d.d., Lož
Skrajšana firma: LOŽ–PARTNER, d.d.,
Lož
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: Lož, Cesta 19. oktobra 52
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelji: Škrbec Mitja, Malnar Vjekoslav, Ravšelj Marija, Čuk Vjekoslava,
Klančar Iztok, Žagar Filip, Lipovec Rajko,
Kraševec Marko, Žnidaršič Anton, Obreza
Ivan, Turk Bernard, Volf Boris, Sterle Anton, Turk Jože, Sluga Janez, Gorše Jožef,
Avsec Jožef in Nahtigal Anton, vsi izstopili
19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Vjekoslav Malnar, Stari trg pri Ložu,
Podob 53, z ustanovitvenim kapitalom
56.000 SIT; Mitja Škrabec, Podgora 1a, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom
42.000 SIT; Marija Ravšelj, Viševek 5, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom
39.000 SIT; Vjekoslava Čuk, Smelijevo naselje 31, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 47.000 SIT; Iztok Klančar,
Pod zidom 6, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 36.000 SIT; Filip Žagar,
Kebetova 18, Cerknica, z ustanovitvenim
kapitalom 42.000 SIT; Rajko Lipovec, Nova vas 7, Nova vas z ustanovitvenim kapitalom 39.000 SIT; Marko Kraševec, C. Notranjskega odreda 17, Stari trg pri Ložu, z
ustanovitvenim kapitalom 39.000 SIT; Anton Žnidaršič, Podlož 12, Stari trg pri Ložu
z ustanovitvenim kapitalom 98.000 SIT;
Ivan Oreza, Selšček 24, Cerknica, z ustanovitvenim kapitalom 95.000 SIT; Bernard
Turk, Smelijevo naselje 48, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 56.000 SIT;
Boris Volf, Nova vas 19a, Nova vas, z ustanovitvenim kapitalom 65.000 SIT; Anton
Sterle, Primšarjeva 13, Cerknica, z ustanovitvenim kapitalom 112.000 SIT; Jože Turk,
Podcerkev 41, Stari trg pri Ložu z ustanovitvenim kapitalom 57.000 SIT; Janez Sluga,
Ograde 13, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 46.000 SIT; Jožef Gorše,
Nadlesk 31, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 45.000 SIT, Jožef Avsec,
Ograde 58, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 42.000 SIT; Anton Nahtigal,
C. 19. oktobra 38, Stari trg pri Ložu, z ustanovitvenim kapitalom 44.000 SIT.
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Srg 95/01505
Rg-41317
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01505 z dne 12. 3. 1996, pod št. vložka
1/15623/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MALI, prizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ob potoku 37, Ljubljana
Skrajšana firma: MALI, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ob potoku 37
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kocijančič Marijo in Kocijančič Lidija, oba izstopila 23. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 23. 3. 1995 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Kocijančič Marijo in Lidija, oba Litijska 151, Ljubljana.

Srg 94/15969
Rg-41670
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15969 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/21544/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: JUDEŽ – JARS, trgovsko in pleskarsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JUDEŽ – JARS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Dol pri Ljubljani, Vinje 120
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Judež Jože, izstopil 12. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Judež Jože, Vinje 120, Dol pri Ljubljani.

1/18083/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MERAK, družba za opravljanje storitev, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MERAK, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Ulica bratov Učakar 30
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelj: Prokopović Miloš, izstop
3. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 3. 6. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Prokopović Miloš, Ul. bratov Učakar
30, Ljubljana.

Srg 94/08166
Rg-30203
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08166 z dne 24. 10. 1995, pod št. vložka
1/16955/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MEGOS, trgovina, servis, marketing, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 137
Skrajšana firma: MEGOS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 137
Osnovni kapital: 8.435 SIT
Ustanovitelj: Gale Marko, izstopil 23. 5.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Gale Marko, Šmartinska 137, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 94/11582
Rg-41662
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11582 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka 1/13348/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: PULEX, storitveno podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Štepanjska cesta 8a
Skrajšana firma: PULEX, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Štepanjska cesta 8a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Lužar Ludvik, izstopil
27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Lužar Ludvik, Štepanjska c. 8a, Ljubljana.
Srg 94/13521
Rg-41667
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13521 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka 1/19638/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile
podatki:
Firma: LAVRIČ Z. AVTOTRANSPORT, d.o.o., Loški potok, Retje 27
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Loški potok, Retje 27
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Lavrič Zvone in Lavrič
Marko, oba izstopila 5. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 7. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Lavrič Zvone in Lavrič Marko, oba
Retje 27, Loški potok.

Srg 94/05296
Rg-41652
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05296 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka
1/17391/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ENIS, informacijsko-računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: ENIS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ljubljana, Zagrebška 13
Osnovni kapital: 8.070 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Bojan Igor, izstopil 5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1994 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Bojan Igor Kovačič, Zagrebška 13, Ljubljana.
Srg 94/11546
Rg-41661
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11546 z dne 15. 5. 1996, pod št. vložka

Srg 94/04729
Rg-10031
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/04729 z dne 6. 12. 1995, pod
št. vložka 1/08169/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5806747
Firma: BA & KO, trgovsko podjetje,
uvoz-izvoz, d.o.o.
Skrajšana firma: BA & KO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Borova vas 7
Osnovni kapital: 130.000 SIT
Ustanovitelja: Bajde Alenka in Konec
Ljubomir, oba izstopila 4. 12. 1995.
Srg 94/06088
Rg-30852
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06088 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02894/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5416787
Firma: AGROPRODUKT, storitve in
trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AGROPRODUKT,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnica, Rošpoh 76/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rošker Martina in Rošker
Franc izstopila dne 3. 1. 1996.
Srg 94/00810
Rg-32674
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/00810 z dne 29. 1. 1996, pod
št. vložka 1/08851/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DOK–IUS, storitve in svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: DOK–IUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: Fram, Fram 192
Osnovni kapital: 186.375 SIT
Ustanoviteljica: Lešnik Tatjana izstopila
dne 6. 1. 1996.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Tomšičeva 23
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Hribernik Saša, izstopila
18. 3. 1996.

Ustanoviteljica: Mlakar Danica, izstopila 14. 5. 1996.

Srg 94/05440
Rg-33442
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05440 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/02134/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5413435
Firma: LUČ.CO, podjetje za trgovino,
marketing in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: LUČ.CO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kamnica, Bresterniška ulica 26
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lavrenčič Marjana, izstopila dne 29. 1. 1996.
Srg 94/05791
Rg-33453
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05791 z dne 12. 2. 1996, pod
št. vložka 1/01665/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SKIP, storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SKIP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gunduličeva 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Golež Bojan, Golež Vinka, Koren Vojko, Mlinarič Blaž, izstopili
dne 29. 1. 1996.
Srg 94/06903
Rg-35212
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06903 z dne 11. 3. 1996, pod
št. vložka 1/04778/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5576873
Firma: LATIVAN, podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, turizem,
servisiranje, uvoz in izvoz ter posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: LATIVAN d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Prešernova
ulica 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Uršič Vanja, izstopila
27. 2. 1996.
Srg 94/01803
Rg-36357
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01803 z dne 19. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02662/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: NOMEN, podjetje za design, inženiring, trgovino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: NOMEN d.o.o.

Srg 95/00268
Rg-36361
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00268 z dne 18. 3. 1996, pod
št. vložka 1/06918/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5693837
Firma: TWID, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TWID d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Karnerjeva 16/a
Osnovni kapital: 121.000 SIT
Ustanovitelj: Petovar Marjan, izstopil
5. 2. 1996.
Srg 94/05891
Rg-38135
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/05891 z dne 1. 4. 1996, pod
št. vložka 1/01651/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5349656
Firma: ALŠA, psihološko svetovanje,
kadrovsko svetovanje
Skrajšana firma: ALŠA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Berglesova 24
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Friedl Aleš in Strniša
Zdravko, oba izstopila 26. 3. 1996.
Srg 96/00304
Rg-38188
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00304 z dne 15. 4. 1996, pod
št. vložka 1/09242/02, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt prenehanja podružnice s temile podatki:
Matična št. : 5860580026
Firma: NOVA KBM, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Glavna podružnica Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: podružnica
Dodatna oblika: banka
Sedež: Nova Gorica, Kidričeva 11
Ustanoviteljica: Agencija Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, izstopila 15. 3. 1995.
Srg 94/06348
Rg-39753
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06348 z dne 17. 5. 1996, pod
št. vložka 1/04951/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MLADIKA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MLADIKA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Rače, Brezula 54/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Srg 95/00778
Rg-39787
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00778 z dne 3. 5. 1996, pod
št. vložka 1/04227/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k družbi: TRGOPROGRES, trgovina na veliko s tehničnim blagom, trgovinske in druge storitve, d.o.o., Maribor, s temile podatki:
Matična št. : 5510295
Firma: INTERPROMIS, podjetje za
notranjo in zunanjo trgovino in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERPROMIS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta
3-5/II
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Bokan Anton, Ješovnik
Franc, Štefanac Nada, Meglič Jožefa
in Bokan Damijan, vsi izstopili 3. 5.
1996.
Dne 3. 5. 1995 se v registrski vložek
1/4227-00 vpiše izbris družbe INTERPROMIS, podjetje za notranjo in zunanjo trgovino in druge storitve, d.o.o., Maribor,
zaradi pripojitve k družbi TRGOPROGRES,
trgovina na veliko s tehničnim blagom,
trgovinske in druge storitve, d.o.o., Maribor,
Partizanska cesta 3-5/III, vpisane v registrski vložek 1/1110-00, Okrožnega sodišča
v Mariboru.
Srg 95/01002
Rg-41014
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/01002 z dne 19. 6. 1996, pod
št. vložka 1/08327/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5778140
Firma: ŠTAJERCOMMERC, trgovina
na drobno in debelo import export, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTAJERCOMMERC
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Njegoševa ulica 36
Osnovni kapital: 152.127 SIT
Ustanovitelj: Vaš Silvester, izstopil
18. 6. 1996.
Srg 95/00771
Rg-41052
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 95/00771 z dne 5. 6. 1996, pod
št. vložka 1/04769/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5564956
Firma: FAVORIT, podjetje za posredovanje in zastopanje pri drugih zavarovalnih poslih, d.o.o.
Skrajšana firma: FAVORIT d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Lenart, Ulica heroja Lacka 72
Osnovni kapital: 1,598.787,50 SIT
Ustanovitelja: Šuman Jože in Matjašič
Leopold, oba izstopila 3. 6. 1996.
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Srg 94/06807
Rg-41061
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/06807 z dne 3. 6. 1996, pod
št. vložka 1/08954/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: Z.A.S., proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: Z.A.S. d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Pekre–Limbuš, Šolska 16
Osnovni kapital: 120.000 SIT
Ustanovitelj: Selinšek Anton, izstopil
28. 5. 1996.

dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 1996

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na oba ustanovitelja.
Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 1996

Srg 94/01579
Rg-41078
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/01579 z dne 3. 6. 1996, pod
št. vložka 1/08115/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: MECUM, marketing, trgovina,
storitve, gostinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: MECUM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Gosposvetska 3
Osnovni kapital: 110.340,20 SIT
Ustanoviteljica: Cafnik Vanja, izstopila
28. 5. 1996.
Srg 94/02540
Rg-25605
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/02540 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02191/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št.: 5491134
Firma: IVONA, trgovsko podjetje,
d.o.o.
Skrajšana firma: IVONA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Maribor, Regentova 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljice: Prosen Ivana, Markoš
Miroslava in Prosen-Lang Manja, vse izstopile 17. 10. 1995.

MURSKA SOBOTA
Srg 734/94
Rg-40656
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KLARY, podjetje za tajniško-administrativne storitve, Lendava,
d.o.o., Partizanska 94, Lendava, vpisana
pod vl. št. 1/1169/00, katere ustanoviteljica
je Hozjan Klara, Partizanska 94, Lendava,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe je prevzela Hozjan
Klara, Partizanska 94, Lendava.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanoviteljico.
Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od

Srg 697/94
Rg-40657
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KAL, podjetje za pridelavo,
predelavo in trgovino, Gaberje, d.o.o.,
Gaberje 55, vpisana pod vl. št. 1/1408/00,
katere ustanovitelja sta Kepe Arpad in Kepe
Gabriela, oba Kolodvorska 18, Lendava,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe sta prevzela Kepe
Arpad in Kepe Gabriela, oba Kolodvorska
18, Lendava.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.
Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 1996
Srg 157/96
Rg-40658
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KODESIGN, podjetje za oblikovanje, tisk, proizvodnjo in prodajo tiskarskih orodij, ter zunajo in notranjo
trgovino, Veržej, d.o.o., Veržej, Frana
Kovačiča 23, vpisana pod vl. št. 1/721/00,
katere ustanovitelja sta Kosi Ciril in Kosi
Lilijana roj. Novak, oba ul. F. Kovačiča 23,
Veržej, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu obeh ustanoviteljev.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe sta prevzela Kosi
Ciril in Kosi Lilijana roj Novak, oba ul. F.
Kovačiča 23, Veržej.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na oba ustanovitelja.
Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 6. 1996
Srg 173/96
Rg-40660
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba A.I.A., podjetje za prodajo in
distribucijo, Murska Sobota d.o.o., Murska Sobota, Ozka 20, vpisana pod vl. št.
1/1657/00, katere ustanovitelja sta Andreja
Klinar-Fridrih in Igor Klinar, oba iz Murske
Sobote, Ozka 20, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu obeh ustanoviteljev.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe sta prevzela Andreja Klinar-Fridrih in Igor Klinar, oba iz
Murske Sobote, Ozka 20.

Srg 700/94
Rg-40662
Okrožno sodišče v Murski Soboti
kot registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:
Družba SIPTOL, podjetje za storitveno in proizvodno dejavnost ter trgovino,
Lendava d.o.o., Naselje Prekmurske brigade 18, Lendava, vpisana pod vl. št.
1/1522/00, katere ustanovitelj je Oletič Ivan,
Naselje Prekmurske brigade 18, Lendava,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja.
Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe je prevzel Oletič
Ivan, Naselje Prekmurske brigade 18, Lendava.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na ustanovitelja.
Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 6. 1996
Srg 199/96
Rg-41737
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
ELEKTRON – trgovsko, proizvodno,
servisno in montažno podjetje Veščica,
d.o.o., Veščica 8b, vpisano pod vl. št.
1/1411/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu z dne 27. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in zaposlenih delavcev.
Bojan Kerčmar, Veščica 8b, kot ustanovitelj prevzema obveznost plačila vseh morebitnih ostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je dopusten
ugovor v 15 dneh od objave sklepa v Uradnem listu RS. Če ugovora v odrejenem roku
ne bo, bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 7. 1996
Srg 190/96
Rg-41739
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba KRAT 4, trgovina, izvoz in
uvoz ter špedicija, Radenci, d.o.o., Radenci, Titova 15, vpisana pod vl. št.
1/1723/00, katere ustanovitelja sta Špringer
Ivka in Špringer Janez, oba Radenci, Titova
15, preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljev.
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Obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe sta prevzela Špringer Ivka in Špringer Janez, oba Radenci,
Titova 15.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe prenese na oba ustanovitelja v razmerju družbeniških deležev.
Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni državni organi v roku 15 dni od
dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 7. 1996

Matična št.: 5545013
Firma: DVOR, trgovsko podjetje,
d.o.o., Cerkno
Skrajšana firma: DVOR, d.o.o., Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerkno, Mostaniška cesta 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 9. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Mrkonjič Mato, Mostaniška cesta 2, Cerkno.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Tolmin, Prekomorskih brigad
10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 12. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Roner Vladimir in Roner Helena, oba
Prekomorskih brigad 10, Tolmin.

NOVA GORICA
Srg 95/00154
Rg-32519
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 95/00154 z dne 23. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02303/99, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
firme po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5597811
Firma: MERCATUS FORUM, trgovina in storitve, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: MERCATUS FORUM, d.o.o., Nova Gorica
Pravno org. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Ivana Regenta 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 16. 3. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kermelj Tomaž, Ivana Regenta 16, Nova Gorica.
Srg 94/01862
Rg-33889
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 94/01862 z dne 28. 2. 1996, pod
št. vložka 1/00929/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5370787
Firma: PEGA, poslovno svetovanje in
tehnične storitve, Bilje, d.o.o.
Skrajšana firma: PEGA, d.o.o., Bilje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Renče, Bilje 135/b
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 24. 10. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Gale Jožica, Ivana Regenta 4, Nova
Gorica, Perozzi Evelina, Bilje 135/b, Bilje,
Gale Alen, Cankarjeva 16, Nova Gorica.
Srg 95/00119
Rg-36944
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 95/00119 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01964/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi izbrisa
firme po skrajšanem postopku s temile podatki:

Srg 94/01342
Rg-36956
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 94/01342 z dne 15. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01535/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5468248
Firma: GIS, d.o.o., avdio-video consalting, Volčja Draga
Skrajšana firma: GIS, d.o.o., Volčja
Draga
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga, Volčja Draga 30b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 1. 6. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Gregorič Ljubica, Volčja Draga 30/b,
Volčja Draga.
Srg 94/02553
Rg-36969
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 94/02553 z dne 20. 3. 1996, pod
št. vložka 1/03179/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5779898
Firma: IŽEK, d.o.o., servis vozil in trgovina, Cerkno
Skrajšana firma: IŽEK, d.o.o., Cerkno
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Cerkno, Rožna 1
Osnovni kapital: 227.500 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 1. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Uršič Igor in Uršič Irma, oba Rožna 1,
Cerkno.
Srg 94/02209
Rg-36974
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 94/02209 z dne 22. 3. 1996, pod
št. vložka 1/01143/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5411726
Firma: LA GROS, trgovina na debelo,
Tolmin, d.o.o.
Skrajšana firma: LA GROS, d.o.o., Tolmin

Srg 94/02241
Rg-39460
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 94/02241 z dne 17. 5. 1996, pod
št. vložka 1/02108/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. : 5577721
Firma: PEGAZ, d.o.o. izobraževanje,
raziskovanje, založništvo, Nova Gorica
Skrajšana firma: PEGAZ, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, XXX Divizije 13a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Kosovel Ivan, XXX. divizije 13a, Nova
Gorica.
Rg-40279
Družba IN MEMORIAM, podjetje za
pogrebne usluge in cvetličarstvo, Šempeter pri Gorici, d.o.o., s sedežem Prekomorskih brigad 13, Šempeter pri Gorici,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/1894/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice družbe z dne 10. 6. 1996.
Ustanoviteljica je Tea Košuljandić, Prekomorskih brigad 1, Šempeter pri Gorici, 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 ustavnoviteljici.
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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 6. 1996
Srg 96/00170
Rg-41502
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 96/00170 z dne 18. 6. 1996, pod
št. vložka 1/01303/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča zaradi vpisa zaključka
stečaja in izbrisa iz registra s temile podatki:
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Firma: IMEX, trgovina in proizvodnja,
d.o.o., Volarje 25a, Tolmin, v stečaju
Skrajšana firma: IMEX, d.o.o., Tolmin,
v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež:Tolmin, Volarje 25a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi zaključka stečajnega postopka po sklepu tega sodišča št. St
170/96 z dne 30. 10. 1995.

Rg-41860
Družba DRENICA, trgovina in gradbeništvo, d.o.o., Bovec, s sedežem Čezsoča
št. 43, Bovec, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1/02912/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 24. 6. 1996.
Ustanoviteljica je Darja Šumenjak, Čezsoča št. 43, Bovec, 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 ustanoviteljici.
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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 6. 1996

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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 9. 1994

Srg 95/00584
Rg-41543
Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s sklepom Srg št. 95/00584 z dne 4. 6. 1996, pod
št. vložka 1/02601/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: SPORTEC, podjetje za poslovne storitve, d.o.o., Vočja Draga
Skrajšana firma: SPORTEC, d.o.o.,
Volčja Draga
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Volčja Draga, Dombrava št. 1
Osnovni kapital: 1,546.482 SIT
Sklep ustanovitelja z dne 14. 11. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela TECNICA S.p.A., Via del Fante, 31040
Giavera, Italija.
Rg-41859
Družba UPI, podjetje za urbanizem,
planiranje, projektiranje in inženiring,
d.o.o., Tolmin, s sedežem Tumov drevored 15, Tolmin, ki je vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg.
vl. 1/01432/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 26. 6. 1996.
Ustanovitelji so Danica Gorščak, Bevkova 16, Tolmin, Danilo Kozorog, Na hribih 17, Tolmin, Ivan Černilogar, Prekomorskih brigad 12, Tolmin, Dragica Kozorog,
Na hribih 17, Tolmin, Lidija Manfreda, Poljubinj 86, Tolmin, Marjanca Rustja, Zalog
3, Deskle, Anhovo, Milojka Kranjc, Gregorčičeva 8, Tolmin, Anica Ambrožič, Grahovo ob Bači 45/e, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Kolodvorska 15, Ljubljana, Slovenski odškodninski sklad, Gregorčičeva 25, Ljubljana in
CERTIUS, družba za upravljanje, d.o.o.,
Vošnjakova 8, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 6. 1996

Rg-42375
Družba A–DISKETA, trogvina, računalniška oprema, d.o.o., Nova Gorica, s
sedežem Grčna 6/a, Nova Gorica, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1/02033/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 1. 7. 1996.
Ustanovitelja sta Grapulin Radovan in
Grapulin Eleonora, oba Grčna 6/a, Nova Gorica, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
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 sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 7. 1996
Rg-25024
Družba PALMA, trgovina in storitve, d.o.o., Idrija, s sedežem Vojskarska
9, Idrija, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1/2138/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
14. 9. 1994.
Ustanovitelja sta Marko Vidmar, Na vasi št. 38, Spodnja Idrija in Zmaga Pelhan,
Spodnja Idrija 29, Spodnja Idrija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.

Srg 94/01890
Rg-25754
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01890 z dne 11. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02929/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. : 5868220
Firma: CHARLIE, trgovina in zastopstvo, d.o.o., Vrtojba, Pod lazami 38,
Šempeter
Skrajšana firma: CHARLIE, d.o.o., Vrtojba
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šempeter, Pod lazami 38
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Klemenčič Karel in Klemenčič Eva.
Sklep ustanovitelja z dne 30. 11.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Klemenčič Eva in Karel, oba Pod Lazami 38, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.

NOVO MESTO
Srg 187/96
Rg-39798
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KAŠČA, trgovina in predelava
kmetijskih pridelkov in gob, Otočec,
d.o.o., Dobrava 36, Otočec, vpisana na reg
vl. št. 1/866/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 3. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Samuel Muren in Lidija Muren, oba Dobrava 36, Otočec, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT v celoti
prenese na ustanovitelja Samuela Murna in
Lidijo Muren, oba Dobrava 36, 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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 11. 6. 1996
Srg 94/02801
Rg-40129
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02801 z dne 6. 6. 1996,
pod št. vložka 1/01235/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
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nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. : 5409918
Firma: MATICA, čebelarstvo in trgovina, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: MATICA, Novo mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Zagrebška cesta 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica Gajić Janja, izstopila
29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Janja Gajić, Zagrebška cesta 11, Novo mesto.

Srg 2575/94
Rg-14261
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog objavlja
sklep:
Družba MONTE, trgovina, zastopstvo,
posredništvo, poslovne storitve, proizvodnja, d.o.o., Novo mesto, Dol. Kamence 90,
vpisana na reg. vl. št. 1/1967/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Remzo Skenderović,
Seidlova 30, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 8.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Remza Skenderovića, Seidlova 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 dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 5. 1995

Srg 94/06293
Rg-41631
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06293 z dne 14. 6. 1996, pod št.
vložka 1/0687900, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile
podatki:
Matična št. : 5693900
Firma: ELEKTROAVTOMATIKA, inženiring, servis, trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: ELEKTROAVTOMATIKA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kidričevo, Čučkova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Orter Anton, izstopil 14. 5.
1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku, obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Orter Anton, Čučkova 5, Kidričevo.

Srg 96/00062
Rg-40268
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00062 z dne 18. 6. 1996,
pod št. vložka 1/02854/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Firma: PETIDA, trgovina, proizvodnja
in storitve – uvoz in izvoz, d.o.o., Šentjernej
Skrajšana firma: PETIDA, d.o.o., Šentjernej
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šentjernej, Dol. Stara vas 49
Osnovni kapital: 102.563 SIT
Ustanovitelj Pucelj Peter, izstopil 28. 12.
1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Pucelj Peter, Dol. Stara vas 49, Šentjernej.
Srg 237/96
Rg-42311
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba INTERLES-P, podjetje za proizvodnjo lesa in lesnih izdelkov ter trgovino Semič, d.o.o., Pugled 1, Semič, vpisana na reg vl. št. 1/894/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
4. 7. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Peter Štukelj, Pugled 1,
Semič, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT v
celoti prenese na ustanovitelja Petra Štuklja, Pugled 1, 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 dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 7. 1996

PTUJ
Srg 52/95
Rg-31538
Družba T 1, podjetje za trgovino in
opravljanje storitev, d.o.o., Drbetinci 4a,
Vitomarci, reg. št. vl. 1/5513/00, katere
ustanovitelj je Oliver Težak, Ulica 5. Prekomorske 21, Ptuj, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 30. 3. 1995 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Oliver Težak, Ulica 5. Prekomorske 21, Ptuj.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbirisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 10. 1. 1996
Srg 3652/94
Rg-32940
Družba OTVA, zastopanje, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Ptuj, Spodnja Hajdina 93, reg. št. 1/7809/00, katere ustanoviteljica je Cep Lidija, Gorkičeva 18, Ljubljana, po sklepu ustanoviteljice družbe z dne
17. 6. 1994 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Cep Lidija,
Gorkičeva 18, Ljubljana.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbirisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 1. 1996

Srg 94/06702
Rg-41635
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06702 z dne 14. 6. 1996, pod št.
vložka 1/0346700, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile
podatki:
Matična št. : 5455782
Firma: AVTOPREVOZ STORITVE,
prevozniško podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOPREVOZ STORITVE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Vošnjakova 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Obrtna zadruga Avtoprevoz, izstopila 3. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Obrtna zadruga Avtoprevoz, Pristaniška
8, Maribor.
Srg 95/00053
Rg-41629
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00053 z dne 14. 6. 1996, pod št.
vložka 1/03267/00, izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi postopka skrajšane likvidacije s temile
podatki:
Matična št.: 5471354
Firma: MASTRO, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MASTRO d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Ptuj, 5. Prekomorske brigade 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Stropnik Edvard, izstopil
6. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Stropnik Edvard, 5. Prekomorske brigade 11, Ptuj.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-004/96-06
Ob-3718
Statut sindikata delavcev LB SB Velenje, ki je bil sprejet na izvršilnem odboru
sindikata dne 31. 8. 1995, se shrani pri Republiki Sloveniji – Upravni enoti Velenje.
Statut je vpisan v evidenci statutov sindikatov pod št. 72, dne 2. 8. 1996.
Št. 026-18/96-12
Ob-3739
Pravila sindikata OŠ Blaža Arniča,
Luče, ki so bila sprejeta 31. 7. 1996 na
zboru delavcev sindikata OŠ Blaža Arniča,
Luče, s sedežem v Lučah, Luče 77, se hranijo pri Upravni enoti Mozirje, v vpisniku evidence statutov sindikatov pod številko 24.
Št. 028-3/96-2
Ob-3740
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila osnovne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Pokrajinskega muzeja Ptuj:
– naziv pravil: pravila Osnovne organizacije Zveze svobodnih sindikatov, Pokrajinski muzej Ptuj;
– ime sindikata: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Območna organizacija Ptuj, sindikat organizacije Pokrajinski
muzej Ptuj;
– sedež sindikata: Muzejski trg 1, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 52.
Št. 028-4/96-2
Ob-3741
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Osnovne organizacije sindikata delavcev Mestne občine Ptuj:
– naziv pravil: pravila Osnovne organizacije sindikata delavcev Mestne občine
Ptuj;
– ime sindikata: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Osnovna organizacija
Ptuj, Sindikat delavcev Mestne občine
Ptuj;
– sedež sindikata: Mestni trg 1, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 53.
Ob-3744
Pravila sindikata Lesnina – Trgovina,
d.d., KNSS – Neodvisnost, Mestni log 90,
Ljubljana, sprejeta 20. 6. 1996, se hranijo
v Upravni enoti Ljubljana, Izpostava VičRudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 106 dne 6. 8. 1996.
Št. 028-3/95
Ob-3765
Republika Slovenija Upravna enota Črnomelj z 8. 8. 1996 preneha hraniti pravila
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o organiziranosti in delovanju sindikata Vinteksa, d.o.o., Vinica, vpisana v evidenco
statutov sindikatov. Izbris iz evidence je
zahtevala pooblaščena oseba Sindikata Vinteks, d.o.o., Vinica.

stavba št. 10, navedena v cenilnem elaboratu, s skupno pokrito površino 944 m2,
po izklicni ceni 19,454.624 SIT;
c) Osnovnih sredstev ter repromateriala:
– osnovnih sredstev, navedenih v seznamu z dne 1. 8. 1996 po inventurnih številkah, nazivu, letu izdelave in količini ter izklicni ceni v DEM za kos, plačljivo v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila,
– repromateriala, navedenega po vrsti,
količini v seznamu z dne 17. 7. 1995 – obračunsko stanje zalog, in sicer kot celote za
izklicno ceno 339.200 SIT.
Seznama z dne 1. 8. 1996 in 17. 7. 1995
– obračunsko stanje zalog sta sestavna dela
tega sklepa in na vpogled na Okrožnem sodišču v Novem mestu v stečajni pisarni in
na sedežu stečajnega dolžnika.
Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplačati varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 52100-690-68130 pri agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Podružnica Novo mesto.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno, boljše plačilne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine.
Varščina bo uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom, ki
ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po
končanju zbiranja ponudb brez obresti.
Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Najugodnejši ponudnik bo izbran v osmih dneh po končanem zbiranju prijav. Uspešni ponudnik oziroma kupec mora skleniti pogodbo o nakupu v 8 dneh o prejemu
obvestila o izbiri in o celoti plačati kupnino
v pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik
ne bo sklenil pogodbe in plačal kupnine v
določenem roku, se bo prodaja razveljavila,
varščina pa obdržala.
Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve plača kupec.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri je napisano “Za javno
zbiranje ponudb” na naslov: Novoles Novi
Ambient, Pohištvo in polizdelki, d.o.o., v
stečaju, Na žago 6, Straža, v roke stečajnega upravitelja Štefana Poredoša.
Podrobnejše informacije glede izklicne
cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnemu upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068/83-120, int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 8. 1996

Ob-3766
Pravila sindikata delavcev tovornega
prometa Viator, Dolenjska c. 244, Ljubljana, sprejeta 27. 2. 1991, se hranijo v
Upravni
enoti
Ljubljana,
Izpostava
Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 107 dne 9. 8. 1996.

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 339/96
R-82
Dne 6. 4. 1995 je umrla Cecilija Kolar,
upokojenka, roj. 23. 11. 1911, nazadnje stanujoča Celje, Jurčičeva 6.
Sodišče poziva vse, ki smatrajo, da bi
prišli v poštev kot dediči po pokojni Kolar
Ceciliji, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo k podpisanemu sodišču.
Po poteku roka bo sodišče zapuščinski
postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Celju
dne 27. 6. 1996

Dražbeni oklici
St 14/93
S-293
To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič,
ob sodelovanju okrožnih sodnikov, svetnikov Martina Furlana in Nataše Gluhar-Križmančič kot članov senata, v stečajnem postopku nad dolžnikom Novoles Novi Ambient, d.o.o. – v stečaju, Na žago 6, Straža,
na seji senata dne 6. 8. 1996 sklenilo:
Odredi se prodaja z zbiranjem ponudb.
1. Naslednjih nepremičnin kot celote:
a) stavbno in funkcionalno zemljišče,
vpisano pri vl. št. 433 k.o. Gornja Straža v
skupni izmeri 22,623 m2 , in sicer:
– del parc. št. 912/1 v izmeri 10,355 m2,
– del parc. št. 912/3 v izmeri 7.310 m2,
– parc. št. 912/6 v izmeri 237 m2,
– parc. št. 912/7 v izmeri 1,105 m2,
– parc. št. 916/1 v izmeri 2,046 m2 in
– parc. št. 916/5 v izmeri 1,570 m2 in
stavbe št. 1–9 ter št. 11, navedene v cenilnem elaboratu, s skupno pokrito površino
8.033,48 m2,
po izklicni ceni 311,428.820 SIT;
b) stavbno in funkcionalno zemljišče,
vpisano pri vl. št. 433 k.o. Gornja Straža v
skupni izmeri 1,681 m2, in sicer:
– del parc. št. 912/1 v izmeri 334 m2,
– del parc. št. 912/3 v izmeri 981 m2 in –
parc. št. 912/5 v izmeri 366 m2 in

Stečajni postopki
in likvidacije
St 59/95
S-294
To sodišče je s sklepom St 59/95 z dne
3. 7. 1996 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Iskra Kibernetika, Tovarna Vega Ljubljana in njegovimi upniki,
po kateri bo dolžnik upnikom izplačal:
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– upnikom razreda A, ki imajo terjatve
zavarovane 100% v treh obrokih: (Potrjena
prisilna poravnava nima pravnega učinka za
terjatve upnikov iz razreda A),
– upnikom razreda B, ki terjatev nimajo
zavarovanih, 60% glavnice v dveh letih z
obrestno mero TOM + 4% letno,
– upnikom razreda E 100% glavnico v
treh letih z obrestno mero TOM + 4% letno,
– upnikom razreda C 100% glavnico z
upoštevanjem devizne klavzule DEM + 8%
letne obresti v petih letih ali s konverzijo v
lastniški delež, v kar sta upnika razreda C
izrecno pisno privolila.
Dolžnik pa ni več dolžan izplačati terjatev upnikom razreda D, ki so svoje terjatve
konvertirali v kapitalski delež družbe.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
3. 7. 1996. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 17. 7. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 7. 1996

St 54/96
S-297
To sodišče je s sklepom St 54/96 dne 8.
8. 1996 ustavilo likvidacijski postopek nad
Komercialno banko Triglav, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28 – v likvidaciji ter z
istim sklepom začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Komercialno banko Triglav,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28 – v likvidaciji.
Dosedanji likvidacijski upravitelj odvetnik Andrej Toš iz Ljubljane nadaljuje delo
kot stečajni upravitelj.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi
vrednostnih papirjev, ki jih je izdala Komercialna banka Triglav, morajo zaradi uveljavitve teh terjatev najkasneje do izteka roka za prijavo terjatev vrednostne papirje
izročiti stečajnemu dolžniku na naslednji način:
6.1 Prinosniške prednostne delnice izdane v nematerializirani obliki: z nalogom Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju –
KDD), ki ga lahko posredujejo preko kateregakoli člana KDD, da te vrednostne papirje prenese na račun vrednostnih papirjev
Komercialne banke Triglav – v stečaju pri
KDD. Člani KDD bo upniku ob izvršitvi
naloga izdal potrdilo o prenosu.
6.2 Naslednje vrednostne papirje, izdane kot pisne listine:
– prinosniške certifikate,
– prinosniške blagajniške zapise,
– zamenljive obveznice prve emisije na
ime (nominalna vrednost izdaje 2,030.000
DEM),
– navadne podrejene prinosniške obveznice (nominalna vrednost 5,000.000 DEM),
– zamenljive participativne obveznice
prve emisije na ime (nominalna vrednost
4,300.000 DEM),
– redne imenske delnice, tako, da jih
izročijo stečajnemu dolžniku na Kotnikovi
28, soba št. 4 v 3. nadstropju. Pooblaščena
oseba bo upniku izročila potrdilo o izročitvi.
6.3 Upniki, ki uveljavljajo terjatve iz navadnih podrejenih prenosniških obveznic (4.
alinea točke 6.2) in imajo te deponirane pri
KDD (imobilizacija s fizično hrambo pri
Auromu, d.o.o.) lahko namesto izročitve na
roke stečajnega dolžnika (točka 6.2) te vrednostne papirje izročijo stečajnemu dolžniku
tako, da KDD izdajo nalog, ki ga lahko posredujejo preko kateregakoli člana KDD, da
te vrednostne papirje prenese na račun vrednostnih papirjev Komercialne banke Triglav
– v stečaju pri KDD. Član KDD bo upniku
ob izvršitvi naloga izdal potrdilo o
prenosu.
Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi
vrednostnih papirjev, ki jih je izdala Komercialna banka Triglav, naj prijavi terjatve
predložijo potrdilo o prenosu (točka 6.1 oziroma 6.3) oziroma o izročitvi (točka 6.2).

Upniki, ki prijavljajo terjatve na podlagi naslednjih vrednostnih papirjev:
– prinosniških certifikatov,
– blagajniških zapisov,
– zamenljivih obveznic na ime (nominalna vrednost izdaje 2,030.000 DEM),
– zamenljivih participativnih obveznic
prve emisije na ime (nominalna vrednost
izdaje 4,300.000 DEM),
– rednih imenskih delnic,
naj prijavi priložijo tudi dokaz o plačilu
teh vrednostnih papirjev ob prvi prodaji oziroma dokaz o plačilu kupnine ob nadaljnji
prodaji.
V likvidacijskem postopku prijavljene
terjatve se štejejo kot terjatve prijavljene v
stečajnem postopku. Če terjatev, ki je prijavljena na podlagi vrednostnih papirjev ni
prijavljena v skladu s 6. in 7. točko tega
sklepa se šteje za popolno z dnem, ko upnik
predloži likvidacijskemu senatu dokaze oziroma opravi postopek, kot so opredeljeni v
6. in 7. točki.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 5. 11. 1996 ob 11. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 8. 8.
1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 8. 1996

Št. 20/96-10
S-295
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/96 dne 5. 8. 1996 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tekstilna tovarna Tabor, d.o.o., Maribor.
Odslej firma glasi: Tekstilna tovarna Tabor, d.o.o., Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Mitja Zagrajšek, dipl. ek., Pregrančevih 26,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 9. 1.
1997 ob 10. uri, soba 46, tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 8. 1996.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 8. 1996
St 23/96
S-296
To sodišče je s sklepom St 23/96 dne
7. 8. 1996 začelo stečajni postopek nad dolžnikom KS-Trade, d.o.o., Mengeš, Zavrti
33.
Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Marta Kalpič-Zalar 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 takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu 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 12. 11. 1996 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 8.
1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 8. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-509
Informatika, podjetje za informacijske storitve in inženiring, d.o.o., Vetrinjska ul. 2, Maribor, objavlja, da podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem
podjetja) za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu deležev podjetja v postopku lastninskega preoblikovanja.
Rok se podaljšuje do vključno 20. 9.
1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/96 z dne 12. VII. 1996,
časopisu Večer dne 12. 7. 1996 in na oglasnih deskah podjetja.
Potrebne informacije lahko dobite na tel.
062/225-661, int. 440.
Informatika, d.o.o., Maribor
Št. 136
La-510
Trgovsko in proizvodno podjetje Lipa
Šentjur, Ljubljanska c. 30, Šentjur, podaljšuje javni poziv upravičencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim, upokojencem) k
interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v Delu 1. 12. 1995 in v Uradnem listu RS, št.
70/95 z dne 8. XII. 1995.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov za vpis delnic interne razdelitve in
notranjega odkupa je podaljšan do vključno
10. 8. 1996.
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Dodatne informacije lahko dobijo upravičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 063/743-677.
TIP Lipa, Šentjur

niške certifikate, gotovino in potrdila za
neizplačani del neto osnovnih plač po 25.a
členu zakona o lastniškem preoblikovanju
podjetij, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure, na sedežu podjetja Ferrarska 10/I,
Koper.
Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovni dan na sedežu podjetja
ali po tel. 066/37-014, pri Vlasti Kadič.
Fiba, d.d., Koper

odločbo št. LP 01171/1996-KJ z dne 1. 8.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, ter v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij,
podjetje Farma Stična, p.o., Ivančna Gorica, Stična 1, objavlja program lastninskega
preoblikovanja Farma Stična, p.o.
1. Firma in sedež: Farma Stična, p.o.,
Ivančna Gorica, Stična 1.
Podjetje je vpisano v sodni register
pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko reg. vl. 1/1992/00 Ljubljana.
2. Matična številka: 5060788.
3. Dejavnost: pretežna dejavnost podjetja je živinoreja – reja prašičev.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje Farma Stična, p.o., je v 100% družbeni
lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 5,62%,
– Odškodninski sklad – 5,62%,
– Sklad RS za razvoj – 11,25%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 11,25%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
22,49%,
– Sklad za razvoj – za rezervacijo za
denacionalizacijskega
upravičenca
–
43,77%.
6. Predviden način oziroma kombinacija
načinov lastninskega preoblikovanja družbenega kapitala:
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Farma Stična, p.o., poziva vse
zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in poziva v dnevniku Delo,
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 podjetja. Če v navedenem
roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v
10 dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa na oglasni deski najkasneje v
naslednjih 10 dneh, začel teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju Farma Stična, p.o.
(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, udeležencem pa bo izdalo začasnice. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,

Št. 84/96
La-518
Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.
Javni poziv je bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/96 z dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju. Podaljšanje javnega poziva je bilo objavljeno v dnevniku Delo dne
8. 3. 1996, 6. 4. 1996 ter 11. 6. 1996 in v
Uradnem listu RS, št. 15/96, 20/96 in 31/96.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 10. 9. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana
La-519
Splošno gradbeno podjetje Gorenjc,
d.o.o., Radovljica, Ljubljanska 11, podaljšuje rok za predložitev lastniških certifikatov, potrdil in vplačil denarnih sredstev, za
30 dni od objave v Uradnem listu RS (poziv
je bil prvič objavljen v časopisu Delo dne
1. 3. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
13-14/96 z dne 2. III. 1996).
Vse dodatne informacije so na razpolago
na sedežu podjetja SGP Gorenjc, Radovljica, pri Bojanu Paplerju, dipl. inž., osebno
ali po tel. 064/715-771, dopoldne.
Splošno gradbeno podjetje
Gorenjc, d.o.o., Radovljica
Št. 183/96
La-523
Zlati grič, Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Grajska ul. 4, Slovenske Konjice, podaljšuje rok za javni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem podjetja) za sodelovanje pri
interni razdelitvi in notranjem odkupu v postopku lastninskega preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša do vključno 30. 9. 1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časopisu Večer dne 5. 7. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 35/96 z dne 5. VII. 1996.
Informacije: vse informacije dobijo zainteresirani pri Mariji Bračko, na tel.
063/754-930 ali osebno na sedežu podjetja.
Zlati Grič, d.o.o., Slovenske Konjice
Št. 36/96
La-525
Fiba, d.d., Koper, Ferrarska ulica 10,
podaljšuje javni poziv za vpis delnic upravičencev (zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci) v okviru programa lastninskega preoblikovanja podjetja za sodelovanje v interni
razdelitvi in notranjem odkupu delnic. Javni
poziv je bil prvič objavljen v Delu, Primorskih novicah, Uradnem listu RS in izobešen
na oglasni deski podjetja dne 19. 7. 1996.
Javni poziv je podaljšan do 19. 9. 1996.
Do navedenega datuma lahko upravičenci vložijo za pridobitev delnic podjetja last-

Št. 41-64/10
La-526
Cestno podjetje Kranj, p.o., Kranj, Jezerska cesta 20, ponavlja javni poziv za
vpis in vplačilo delnic v interno razdelitev
in notranji odkup delnic.
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni po objavi javnega poziva v časopisu Delo, vpišejo potrdila za manj izplačane plače v interno razdelitev in notranji
odkup delnic podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Delo dne 28. 11.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 69/95, dne
1. XII. 1995.
Cestno podjetje Kranj, p.o.
La-527
Prašičereja Podgrad, Podgrad 38,
Gornja Radgona, podaljšuje javni poziv za
upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence) interne razdelitve in notranjega odkupa delnic podjetja. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Delu 12. 7. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 44 z dne 9. VIII. 1996.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in denarnih nakazil je podaljšan do
23. 8. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z lastninskim preoblikovanjem na sedežu podjetja vsak delovnik osebno ali na tel. 069/61-689.
Prašičereja Podgrad
La-528
Delniška družba Adriacommerce Koper, Pristaniška 8, objavlja, da ponovno
podaljšuje rok za sodelovanje pri interni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.
Javni poziv za predložitev certifikatov
in gotovinskih vplačil se podaljša še za nadaljnjih 30 dni po objavi tega obvestila v
Uradnem listu RS.
Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 24/96 z dne 10. V. 1996, v
časopisu Delo dne 26. 4. 1996 in isti dan
tudi na oglasni deski delniške družbe.
Prvo podaljšanje 30 dnevnega roka javnega poziva je bilo prav tako objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 34/96 z dne 29. VI.
1996 ter v časopisu Primorske novice z dne
21. 6. 1996.
Vse informacije v zvezi s postopkom
lastninskega preoblikovanja družbe, dobijo
upravičenci vse delovne dni na sedežu družbe med 8. in 15. uro po tel. 066/37-398 ali
37-399 pri Šale Viljem in Škabar Aljoši.
Adriacommerce, d.d., Koper
Št. 127/96
La-511
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja družbenega podjetja Farma Stična, p.o., Ivančna Gorica, Stična 1, ki ga je z
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so neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
Podjetje Farma Stična, p.o., poziva vse
zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo, vpišejo
in vplačajo delnice s 50% popustom. Udeleženci se s pisno izjavo odločijo, da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko vplačajo kupnino za prvi paket delnic, postanejo
udeleženci programa notranjega odkupa. V
primeru, da udeleženci z vplačilom lastniških certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, uporabi podjetje pri znižanju proporcionalni kriterij. Delnice se vplačujejo z
gotovino oziroma morebitnimi presežki lastniških certifikatov iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa, so neprenosljive izven
programa notranjega odkupa za čas, dokler
traja program notranjega odkupa, razen z
dedovanjem in prenosljive v okviru programa notranjega odkupa, med udeleženci programa notranjega odkupa, razen delnic, ki
so pridobljene s presežki certifikatov, ki so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem, po preteku dveh let pa so enake kot ostale delnice programa notranjega
odkupa.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
programa notranjega odkupa in pravico do
dividende.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali vsak
delovni dan od 8. do 14. ure, v prostorih
podjetja v Ivančni Gorici, Stična 1, pri Marini Štremfelj, v okviru zgoraj opredeljenih
rokov. Delnice se lahko, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov, vplačajo tudi v gotovini, na poseben privatizacijski podračun podjetja, pri APP, št. 50130-698-000-0026635,
z navedbo: plačilo kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.
9. Dodatne informacije v zvezi z s programom in pogoji vpisa in vplačila so na
voljo pri Štremfelj Marini, tel. 061/777-917.
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 udeleževal 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 odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Farma Stična, p.o.

kovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo
z
odločbo
št.
LP
01536/1996-IJS, z dne 15. 7. 1996.
1. Status podjetja
1.1. Firma: Podjetje za impregniranje
lesa Hoče, p.o.
1.2. Sedež: Hoče, Miklavška c. 53.
1.3. Matična številka: 5033535.
1.4. Osnovna dejavnost: impregniranje
lesa.
1.5. Šifra podskupine dejavnosti: 0122 03.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru, reg. št. SRS 1256/89.
2. Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje za impregniranje lesa Hoče,
p.o., je družbeno podjetje s 100% družbeno
lastnino.
3. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
3.1. interna razdelitev 11,511%,
3.2. notranji odkup 23,022%,
3.3. Pokojninski sklad 5,755%,
3.4. Odškodninski sklad 5,755%,
3.5. Sklad za razvoj 11,511%,
3.6. obstoječi lastniki 17,444%,
3.7. zavarovanje pravic upravičencev
25,002%.
4. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
4.1. 10% prenos navadnih delnic na
Sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
4.2. 10% prenos navadnih delnic na
Odškodninski sklad,
4.3. 20% prenos navadnih delnic na
Sklad Republike Slovenije za razvoj,
4.4. interna razdelitev delnic do 20%,
4.5. notranji odkup delnic do 40%.
5. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
5.1. Interna razdelitev
Podjetje za impregniranje lesa Hoče,
p.o., poziva vse upravičence – zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v 30-dnevnem roku po objavi tega
oglasa v Uradnem listu RS, dnevniku Večer
in na oglasni deski podjetja, predložijo lastninske certifikate v zameno za delnice ter
tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic
podjetja. Če zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci podjetja ne bodo zagotovili zadostnega števila certifikatov, da bi zapolnili
20% vrednost družbenega kapitala, bo podjetje v drugem krogu napravilo interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Rok
za predložitev certifikatov bo 15 dni od dneva objave internega razpisa na oglasni deski
podjetja.
Če bodo zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci v zameno za lastniške certifikate vpisali večjo vrednost delnic, kot znaša 20% vrednost družbenega kapitala, bo
podjetje presežek certifikatov v celoti in
proporcionalno na posameznika uporabilo
za notranji odkup delnic. Če bodo vplačane vse razpoložljive delnice, lahko podjetje 30-dnevni rok predčasno zaključi.
Če v razpisanem roku ne bo vpisanih
vseh razpoložljivih delnic, bo podjetje
preostanek preneslo na Sklad RS za
razvoj.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki, udeležencem interne razdelitve pa bo izdalo začasnice.

6. Notranji odkup
Podjetje za impregniranje lesa Hoče,
p.o., poziva vse zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dneva objave
programa v Uradnem listu RS, dnevniku Večer in na oglasni deski podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Upravičenci vplačajo delnice s presežkom lastniških certifikatov oziroma z gotovino.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializirani obliki. Prav tako bo pripravilo poseben obračun vplačil in pripadajočih delnic
za vsakega vplačnika. Če bo premalo vplačil glede na vse razpisane delnice za notranji odkup, bodo upravičenci delnice dokupili v naslednjih štirih letih. V primeru, da
ne bo vplačanih vsaj 20% delnic, ki so namenjene notranjemu odkupu, bo podjetje
vse delnice, ki pripadajo notranjemu odkupu, preneslo na Sklad RS za razvoj, vsem
udeležencem, ki so uporabili in vplačali delnice pa bodo vplačana sredstva vrnjena.
7. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vpisali v tajništvu Podjetja za impregniranje lesa, Hoče, Miklavška c. 53, vsak
delovnik v času od 8. do 12. ure, v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.
Za namen zbiranja gotovinskih vplačil
za delnice notranjega odkupa, je odprt pri
agenciji RS za plačilni promet Maribor, poseben
privatizacijski
račun
št.
51800-698-10285.
8. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila 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 varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožbo zoper odločbo agencije
o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
9. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju, od 8. do 12. ure,
vsak delovni dan, na tel. 062/611-111 – inž.
Vrecl Adolf.
Podjetje za impregniranje lesa,
Hoče, p.o.

Št. 3/457
La-512
Podjetje za impregniranje lesa Hoče,
p.o., objavlja program lastninskega preobli-

La-513
Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij objavlja Kokra, p.o., Kranj, program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01502/1996-KJ z dne 16. 7.
1996.
1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Kokra, Trgovsko podjetje, p.o.
Sedež: Kranj, Mirka Vadnova 19.
Matična številka: 5001455.
Šifra podskupine dejavnosti: 070221.
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Osnovna dejavnost podjetja je prodaja
blaga na debelo in drobno, gostinske storitve in leasing.
Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno
podjetje s polno odgovornostjo in je registrirano pri pristojnem sodišču v Kranju pod
registrskim vložkom št. 1-41-00.
2. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,
– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Kokra, p.o., Kranj, poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo,
predložijo svoje lastniške certifikate v zameno za delnice podjetja ter tako sodelujejo
v interni razdelitvi delnic podjetja.
Upravičenci lahko predložijo svoje lastniške certifikate v navedenem roku vsak delovnik od 8. do 12. ure, v tajništvu podjetja.
Rok je prekluziven.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala. V primeru ,da bo ostal del delnic, namenjenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.
Delnice, ki bodo razdeljene v okviru interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Kokra, p.o., Kranj, poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo,
vplačajo delnice ter tako postanejo udeleženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski račun št. 51500-698-4169, z
navedbo: “Plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa”. Rok za vplačila je prekluziven.
Podjetje bo za notranji odkup delnic namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.
Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35.
člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.
5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno
odločbo agencije o odobritvi objavljenega

programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravne
koristi, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.
6. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja v dopoldanskem času po tel. 064/242-066 ali osebno
na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Vesna Frelih.
Kokra, p.o., Kranj

tega oglasa in poziva v dnevnem časopisju
in na oglasni deski podjetja, vpišejo delnice
v zameno za lastniške certifikate in s potrdili za neizplačane plače (I. krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega
roka ugotovila posebna komisija, bo z objavo internega razpisa najkasneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov 15-dnevni rok za
vpis delnic ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v II. krogu
ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. V drugem
krogu se bo v primeru, da je certifikatov
ožjih družinskih članov preveč, upošteval
kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila po predhodnem sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem krogu
vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo presežek certifikatov in potrdil za
neizplačane plače proporcionalno uporabljen
za notranji odkup. Delnice, pridobljene v interni razdelitvi, so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2. Notranji odkup
IMP Klimat, p.o., Ljubljana, poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi oglasa in
poziva v dnevnem časopisu ter na oglasnih
deskah podjetja, vpišejo in vplačajo delnice
s 50% popustom. Delnice se vplačujejo z
gotovino oziroma z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov ali s presežki potrdil
za neizplačane plače iz interne razdelitve,
ter s komercialnimi zapisi – obveznicami.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljive dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upravičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta.
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja IMP Klimat,
p.o., Ljubljana, Vojkova 58a, Ljubljana, od
8. do 16. ure, z gotovino pa jih lahko vplačajo na privatizacijski podračun št.
50102-698-26245, oboje v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.
9. Javna prodaja
IMP Klimat, p.o., Ljubljana, poziva vse
domače fizične in pravne osebe, pri čemer
imajo državljani RS prednostno pravico odkupa, da v roku 30 dni po objavi vplačajo
delnice IMP Klimat, p.o., Ljubljana, z zamenjavo svojih lastniških certifikatov, certifikati denacionalizacijskih upravičencev
ali z gotovino.

La-514
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja IMP Klimat, p.o., Ljubljana, ki ga je z odločbo št. LP
01035/1996-SD dne 26. 4. 1996 odobrila
Agencija za prestrukturiranje in skladno z
zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja IMP Klimat, p.o., Ljubljana, Vojkova
58a, Ljubljana, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja IMP Klimat, p.o.,
Ljubljana.
1. Firma in sedež: IMP Klimat, p.o.,
Ljubljana, Vojkova 58a, Ljubljana.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču Ljubljana,
enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/1750/00.
2. Matična številka: 5081459.
3. Dejavnost: 011419 – proizvodnja drugih strojev in naprav.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba
je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –
18%,
– javna prodaja delnic – 22%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini 18% razpisanih
delnic,
– prodaja delnic po 26. členu ZLPP –
javna prodaja v višini 22% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
IMP Klimat, p.o., Ljubljana, poziva vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30-dnevnem roku po objavi
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Delnice se bodo vodile v nematerializirani obliki.
Delnica, kupljena v javni prodaji, ima
naslednje lastnosti:
– se glasi na ime,
– daje pravico do enega glasu v skupščini podjetja,
– daje pravico do sorazmerne dividende
potem, ko so, če so izplačane dividende na
prednostne delnice,
– daje pravico, v primeru stečaja oziroma likvidacije, do sorazmernega dela iz
ostanka stečajne ali likvidacijske mase po
plačilu prednostnih delničarjev.
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT.
Prodajna cena delnice:
– cena delnice na dan 1. 1. 1993 znaša
1.000 SIT;
– pri plačevanju delnic z lastniškimi certifikati se cena delnice ne revalorizira;
– pri gotovinskih vplačilih je cena delnice določena ob začetku javne prodaje na
podlagi revalorizirane cene delnic z rastjo
drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dne
objave javne prodaje (na dan 7. 8. 1996 znaša izhodiščna prodajna cena delnice 1.690
SIT);
– v primeru plačevanja delnic s certifikati denacionalizacijskih upravičencev se
izhodiščna prodajna cena revalorizira od
1. 1. 1993 do izdaje certifikatov denacionalizacijskih upravičencev.
Končna prodajna cena se glede na vpisano/vplačano število delnic oblikuje v intervalu ± 30%.
Posamezna fizična oseba ne more v okviru javne prodaje z gotovino kupiti več kot
2.500 delnic, posamezna pravna oseba ne
more v okviru javne prodaje z gotovino kupiti več kot 25.000 delnic.
Začetek in konec vpisovanja in vplačevanja delnic
Delnice se bo vpisovalo in vplačevalo
30 dni od objave javnega poziva v dnevniku
Delo, in sicer od 7. 8. 1996 do 5. 9. 1996.
Vpisna mesta
1. Vpisovanje delnic z lastniškimi
certifikati bo na vpisnih mestih:
– uprava IMP Klimat, p.o., Ljubljana, Vojkova 58, od 8. do 14. ure, vsak delovnik.
2. Vpisovanje delnic s certifikati in
gotovino bo:
– M banka, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vsak delovnik med 9. in 18. uro in
ob sobotah od 8. do 12. ure.
Prospekti bodo na razpolago na vseh vpisnih mestih.
10. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite
na tel. 061/345-277, pri Jasni Gruden.
IMP Klimat, p.o., Ljubljana

Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Celju pod
registrsko št. vložka 1-532-00.
2. Matična številka: 5151007.
3. Dejavnost: priprava in strežba hrane
in pijače, proizvodnja in prodaja slaščic,
peciva in ostalih pekarskih izdelkov, opravljanje računovodskih in knjigovodskih storitev, opravljanje posredniških poslov ter
dajanje nepremičnin v zakup oziroma najem, pranje perila, trgovina na drobno z izdelki naslednjih trgovskih strok; tobačni izdelki, vžigalice in pribor, sladkorni in kakavni izdelki, kava in kavni nadomestki,
alkoholne in brezalkoholne pijače, delikatesni izdelki, živila in gospodinjske potrebščine, trgovina na debelo vseh trgovskih strok,
trgovinske storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 10% delnic na Sklad pokojninsko invalidskega zavarovanja,
– prenos 20% delnic na Sklad RS za razvoj,
– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski
najkasneje v roku 5 dni razpisala nov
15-dnevni rok za vpis delnic ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju (II. krog).
Delnice, pridobljene v interni razdelitvi
so navadne delnice, glasijo se na ime in so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
Delnice iz interne razdelitve, ki bodo
ostale neodkupljene tudi po II. krogu, bo
podjetje preneslo na Sklda RS za razvoj.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
vpišejo in plačajo delnice. Delnice se plačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve.

Ko upravičenec plača kupnino za delnice, postane udeleženec notranjega odkupa.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so navadne in imenske in dokler
program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z
določili statuta in delniškega sporazuma
združenja notranjih delničarjev.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravičenci s certifikati lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, Šlandrov trg 34, Žalec, v okviru zgoraj navedenih rokov, v primeru vplačila delnic z gotovino pa na privatizacijski podračun podjetja
št. 50750-698-90207 z navedbo: plačilo
kupnine za delnice podjetja v notranjem odkupu.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila dobite na tel.
063/714-245 in 063/711-393 ali osebno na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Mastnak Zdravko.
10. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Gostinstvo Žalec, d.d.

La-515
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Gostinstvo Žalec, d.d., ki
ga je z odločbo LP 01165/1996-DD z dne
31. 7. 1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje in privatizacijo, skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja
Gostinstvo Žalec, d.d., Žalec, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja
Gostinstvo Žalec, d.d.
Firma in sedež: Gostinstvo Žalec, d.d.,
Šlandrov trg 34, Žalec.

La-516
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Gostišče Kolodvor,
d.o.o., Hmeljarska ulica 2, Žalec ki ga je z
odločbo LP 01340/1996-DD z dne 31. 7.
1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje
in privatizacijo, skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja Gostišče
Kolodvor, d.o.o., Žalec, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja Gostišče Kolodvor, d.o.o.
Firma in sedež: Gostišče Kolodvor,
d.o.o., Hmeljarska ulica 2, Žalec.
Nameravano podjetje je vpisano v sodni
register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču
v Celju pod reg. št. vložka 1/06379/00.
2. Matična številka: 5889545.
3. Dejavnost: priprava in strežba hrane
in pijače, sprejemanje gostov na prenočevanje, trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki naslednjih trgovskih strok:
tobačni izdelki, vžigalice in pribor, sladkorni in kakavni izdelki, kava in kavni nadomestki, alkoholne in brezalkoholne pijače,
delikatesni izdelki.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje bo družba z omejeno odgovornostjo.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Odškodninski sklad – 10%,
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– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% deležev na Odškodninski
sklad,
– prenos 10% deležev na Sklad pokojninsko invalidskega zavarovanja,
– prenos 20% deležev na Sklad RS za
razvoj,
– interna razdelitev deležev v višini 20%
razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih deležev.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu deležev
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja vpišejo deleže v zameno za lastniške certifikate.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh deležev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh deležev namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski
najkasneje v roku 5 dni razpisala nov
15-dnevni rok za vpis deležev ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju (II. krog).
Deleži, pridobljeni v interni razdelitvi so
navadni deleži, ki se glasijo na ime in so
neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
Deleže iz interne razdelitve, ki bodo ostali neodkupljeni tudi po II. krogu, bo podjetje preneslo na Sklada RS za razvoj.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
vpišejo in plačajo deleže. Deleži se plačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve.
Ko upravičenec plača kupnino za deleže,
postane udeleženec notranjega odkupa. Deleže, ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku,
bo do končnega odkupa zadržal in z njimi
upravljal Sklad RS za razvoj.
Deleži, pridobljeni v okviru notranjega
odkupa, so navadni in imenski in dokler
program ni zaključen prenosljivi samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z
določili statuta podjetja.
8. Tako deleže iz interne razdelitve kot
deleže iz notranjega odkupa bodo upravičenci s certifikati lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, v okviru zgoraj navedenih rokov, v primeru
vplačila deležev z gotovino pa na privatizacijski
podračun
podjetja
št.
50750-698-90207 z navedbo: plačilo kupnine za deleže podjetja v notranjem odkupu
Gostišče Kolodvor.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila dobite na tel.

063/714-245 in 063/714-311 ali osebno na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Mastnak Zdravko.
10. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Gostišče Kolodvor, d.o.o.

Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja vpišejo deleže v zameno za lastniške certifikate.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh deležev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh deležev namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski
najkasneje v roku 5 dni razpisala nov
15-dnevni rok za vpis deležev ožjih
družinskih članov, zaposlenih v podjetju
(II. krog).
Deleži, pridobljeni v interni razdelitvi so
navadni deleži, ki se glasijo na ime in so
neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
Deleže iz interne razdelitve, ki bodo ostali neodkupljeni tudi po II. krogu, bo podjetje preneslo na Sklada RS za razvoj.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
vpišejo in plačajo deleže. Deleži se plačujejo z gotovino oziroma z morebitnimi presežki lastninskih certifikatov iz interne razdelitve.
Ko upravičenec plača kupnino za deleže, postane udeleženec notranjega odkupa.
Deleže, ki ne bodo odkupljeni v prvem obroku, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Deleži, pridobljeni v okviru notranjega
odkupa, so navadni in imenski in dokler
program ni zaključen prenosljivi samo znotraj programa, v nadaljevanju pa skladno z
določili statuta podjetja.
8. Tako deleže iz interne razdelitve kot
deleže iz notranjega odkupa bodo upravičenci s certifikati lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja vsak delovni dan od
ponedeljka do petka od 8. do 14. ure, v okviru zgoraj navedenih rokov, v primeru
vplačila deležev z gotovino pa na privatizacijski
podračun
podjetja
št.
50750-698-90207 z navedbo: plačilo kupnine za deleže podjetja v notranjem odkupu –
Slaščičarna Vanilija.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom, pogoji vpisa in vplačila dobite na tel.
063/714-245 in 063/714-311 ali osebno na
sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Mastnak Zdravko.
10. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Slaščičarna Vanilija, d.o.o.

La-517
Na podlagi programa lastninskega preoblikovanja podjetja Slaščičarna Vanilija,
d.o.o., Šlandrov trg 34, Žalec, ki ga je z
odločbo LP 01341/1996-DD z dne 31. 7.
1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje
in privatizacijo, skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja Slaščičarna Vanilija, d.o.o., Žalec, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja Slaščičarna Vanilija, d.o.o.
Firma in sedež: Slaščičarna Vanilija,
d.o.o., Šlandrov trg 34, Žalec.
Nameravano podjetje je vpisano v sodni
register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču
v Celju, pod reg. št. vložka 1/06380/00.
2. Matična številka: 5889553.
3. Dejavnost: proizvodnja in prodaja
slaščic, peciva in ostalih pekarskih izdelkov, priprava in strežba hrane in pijače, trgovina na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki naslednjih trgovskih strok: tobačni izdelki, vžigalice in pribor, sladkorni
in kakavni izdelki, kava in kavni nadomestki, alkoholne in brezalkoholne pijače, delikatesni izdelki.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje bo družba z omejeno odgovornostjo.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanja podjetja:
– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10% deležev na Odškodninski
sklad,
– prenos 10% deležev na Sklad pokojninsko invalidskega zavarovanja,
– prenos 20% deležev na Sklad RS za
razvoj,
– interna razdelitev deležev v višini 20%
razpisanih deležev,
– notranji odkup v višini do 40% razpisanih deležev.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu deležev
7.1 Interna razdelitev
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La-520
Hoja – Mobiles, d.o.o., Polhov Gradec,
objavlja na podlagi 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) in v skladu z
16. členom uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
(Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94,
43/94 in 68/94), program lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je na svoji
seji dne 8. 7. 1996 soglasno sprejel upravni
odbor, dne 15. 7. 1996 pa ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 00875/1996-TJ.
1. Firma in sedež: Hoja – Mobiles,
d.o.o., Proizvodnja pohištvene opreme po
naročilu, Polhov Gradec, Pristava 16a.
2. Matična številka: 5459788.
3. Dejavnost: osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja in montaža pohištvenih in
drugih lesenih izdelkov. Šifra podskupine
dejavnosti je 012310.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:
– prenos navadnih imenskih delnic na
Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 10%,
– prenos navadnih imenskih delnic na
Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– prenos navadnih imenskih delnic na
Sklad RS za razvoj – 20%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup – 40%.
7. Javni poziv za interno razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave tega javnega poziva zamenjajo lastniške certifikate in potrdila za
neizplačani del osebnih dohodkov za delnice podjetja.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic podjetja.
Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapitala.
Delnice pridobljene v okviru interne razdelitve so navadne imenske delnice z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in so neprenosljive dve leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Vsaka delnica ima en glas.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, kar bo najkasneje v desetih dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila komisija za lastninsko preoblikovanje,
bo podjetje javno pozvalo vse ožje družinske člane zaposlenih, da v roku 30 dni z
lastniškimi certifikati vpišejo preostanek
delnic. Razpis se lahko konča tudi pred potekom tega roka, kolikor so že vpisane in

vplačane vse delnice namenjene za interno
razdelitev.
Če tudi v drugem razpisnem postopku ne
bodo vpisane vse delnice, bo podjetje preostanek do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj.
Če bo v prvem razpisnem roku vpisanih
in vplačanih več kot 20% vseh delnic, se
bodo presežni lastniški certifikati in potrdila uporabili za notranji odkup tako, da se bo
presežek certifikatov in potrdil uporabil proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
8. Javni poziv za notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh od objave tega javnega poziva vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma z
morebitnimi presežnimi lastniškimi certifikati in potrdili za neizplačani del osebnih
dohodkov.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Upravičenci se bodo s pisno izjavo odločili, da pristopijo k programu notranjega
odkupa.
Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi
paket delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa. Vsak upravičenec bo lahko pri
začetnem odkupu vplačal kot želi, dokler se
ne vplača ves za notranji odkup namenjen
kapital.
Kolikor bi upravičenci znotraj te metode
vplačali več kot 40% vseh delnic, kar bo po
zaključku vpisnega roka ugotovila komisija
za lastninsko preoblikovanje, bo podjetje
vplačane zneske ustrezno znižalo. Pri tem
bo za vse udeležence uporabilo korekcijski
faktor povprečnega mesečnega osebnega
dohodka zadnjih treh mesecev. V primeru,
da udeleženci z vplačilom presežnih lastniških certifikatov in potrdil presežejo celotni znesek kupnine za celotni odstotek
družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega odkupa, uporabi družba pri
znižanju proporcionalni kriterij.
Organizacija programa notranjega odkupa je določena s pravili notranjega odkupa,
ki so objavljena na oglasni deski podjetja z
namenom, da se vsi upravičenci ob pristopu
k notranjemu odkupu seznanijo z njihovimi
določili.
Podjetje bo za notranji odkup podjetja
namenilo 40% družbenega kapitala. Delnice pridobljene v okviru notranjega odkupa
so navadne imenske delnice z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT in dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili programa notranjega odkupa. Vsaka delnica ima en glas.
Delnice so neprenosljive izven programa notranjega odkupa v času njegovega trajanja,
razen v primeru dedovanja. Prenosljivost
delnic v okviru programa notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da ostaja najmanj
1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastniške certifikate, so enake delnicam interne
razdelitve in so neprenosljive dve leti, razen
z dedovanjem, po preteku dveh let pa so
enake kot ostale delnice programa notranjega odkupa.
9. Način plačila

Delnice se bodo vpisovale in vplačevale
na blagajni podjetja, v Polhovem Gradcu,
Pristava 16a, vsak delovnik v času od 9. do
13. ure. Gotovinska vplačila se sprejemajo
na poseben privatizacijski podračun družbe, št. 50106-698-26609 z navedbo “plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
10. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi zgoraj objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove po zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj RS.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
11. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 9. do 13. ure pri Ivanki Kozjek na
tel. 061/645-001 ali osebno na sedežu podjetja.
Hoja – Mobiles, d.o.o.,
Polhov Gradec
Št. 295/96
La-521
Skladno s predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja Kovinar Vitanje, ki ga je odobrila Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo št. LP 01096/1996-IZ z
dne 11. 3. 1996 Obrtno kovinsko podjetje
Kovinar, p.o., Vitanje, objavlja program
lastninskega preoblikovanja.
1. Firma in sedež: Obrtno kovinsko
podjetje Kovinar, p.o., Vitanje 9, Vitanje.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Temeljnem sodišču v Celju, enota v Celju,
pod št. reg. vl. 1-42-00.
2. Matična številka: 5071810.
3. Šifra dejavnosti: 011311.
4. Pravna oblika organiziranosti podjetja: podjetje je družbeno podjetje s polno
odgovornostjo.
5. Podjetje se bo preoblikovalo v delniško družbo, predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja je naslednja:
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja 10% (4.754 delnic),
– Slovenski odškodninski sklad 10%
(4.754 delnic),
– upravičenci iz naslova interne razdelitve delnic v višini 20% (9.507 delnic),
– upravičenci iz notranjega odkupa podjetja v višini 40% (19.014 delnic).
Odstotek delnic Pokojninskega sklada se
v izvedbi lastninskega preoblikovanja lahko spremeni na račun upravičencev iz interne razdelitve in notranjega odkupa glede na
uveljavljen obseg zaostankov plač po 25.a
členu zakona o lastninskem preoblikovanju.
6. Podjetje se lastninsko preoblikuje z
naslednjo kombinacijo načinov:
– prenos navadnih delnic na sklade v višini 40% družbenega kapitala,
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– interna razdelitev delnic do vseh možnih 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic glede na interes
do vseh možnih 40% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na sklad v višini eventualnih neodkupljenih delnic v notranjem odkupu.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence interne
razdelitve delnic (vse zaposlene, nekdanje
zaposlene, upokojene delavce podjetja), da
v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu Večer in na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate. Delnice interne razdelitve,
ki jih upravičenci dobijo za lastniške certifikate, so navadne, glasijo na ime in so neprenosljive 2 leti po njihovi izdaji, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse upravičence notranjega odkupa (vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojene delavce podjetja), da
v 30 dneh po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisu Večer in na oglasni deski
podjetja vplačajo kupnino za delnice v notranjem odkupu. Delnice notranjega odkupa
so naprodaj s 50% popustom.
7.3 Vpisovanje in plačilo delnic
Upravičenci interne rzadelitve in notranjega odkupa delnic lahko svoje pravice uveljavijo v 30-dnevnem prekluzivnem roku (pri
tem dan objave ne šteje v roku) na sedežu
podjetja vsak ponedeljek in sredo od 8. do
12. ure. Upravičenci interne razdelitve morajo ob vpisu delnic predložiti obvestilo o
odprtju računa lastninskega certifikata državljana Republike Slovenije, upravičenci notranjega odkupa pa morajo plačati kupnino
za delnice na poseben privatizacijski račun
podjetja z navedbo “plačilo kupnine za delnice notranjega odkupa” in predložiti potrdilo o vplačilu ob vpisu delnic do izteka roka
ob 12. uri tridesetega dne. Ob vpisu delnic
bo podjetje upravičencem izdalo potrdila o
vplačilu delnic.
8. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja pri Darinki
Stajnko na sedežu podjetja ali po tel.
063/775-004 vsak ponedeljek in sredo od 8.
do 12. ure v času trajanja razpisa.
Kovinar, p.o., Vitanje

Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/20563/00.
2. Matična številka: 5699169.
3. Dejavnost: 012201.
Osnovna dejavnost podjetja je: gozdarstvo, žaganje in predelava lesa, proizvodnja finalnih izdelkov iz lesa, kmetijstvo,
gozdarstvo, gradbeništvo, gostinstvo, turizem, trgovina na debelo in drobno, zunanja
trgovina.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je organizirano kot družbeno podjetje s
tem, da je 70% kapitala v lasti Republike
Slovenije.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovane družbe (družbenega kapitala):
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 3%,
– Odškodninski sklad – 3%,
– Sklad RS za razvoj – 6%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 6% (največ),
– upravičenci iz notranjega odkupa –
12% (največ),
– delnice Republike Slovenije – 70%.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbenega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in storitve, p.o., Kočevska Reka,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v Uradnem listu RS, v dnevnem
časopisu Delo ter na oglasni deski podjetja
(s tem, da rok začne teči z dnem zadnje
objave), zamenjajo lastniške certifikate za
začasnice (kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.
Upravičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri interni razdelitvi delnic.
Kolikor v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju Snežnik, p.o., Kočevska
Reka.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru preplačila samih upravičencev, bo podjetje skladno z zakonom upoštevalo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov preneslo v
notranji odkup delnic.
Delnice, ki bodo razdeljene upravičencem v okviru interne razdelitve, so navadne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in storitve, p.o., Kočevska Reka,
poziva upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce podjetja),
da lahko sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upoštevanjem 50% popusta.
Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notranjega odkupa.
Upravičenci bodo delnice notranjega odkupa lahko vplačevali s presežnimi certifikati in denarnimi vplačili.
Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende, so neprenosljive zunaj programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).
8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve, kot iz programa notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v blagajni, na sedežu podjetja v ponedeljek, sredo in petek, od 12.30
do 14.30. Gotovinsko vplačane delnice se
vplačajo na poseben privatizacijski podračun z navedbo “plačilo kupnine za delnice
podjetja v notranjem odkupu, št.
51300-698-000-0005054.
Pravila notranjega odkupa in osnutek statuta bo na vpogled na sedežu podjetja.
9. 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
10. Informacije: upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure, pri
Štefki Krkovič, in sicer po tel. 061/800-035
ali osebno na sedežu podjetja.
Snežnik, Kočevska Reka

La-522
Skladno z 19. členom zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Podjetje Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in
storitve, p.o., Kočevska Reka, na podlagi
programa o lastninskem preoblikovanju
podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01143/1996-BS, z dne 23. 7. 1996 odobrila
agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Snežnik, javno podjetje za proizvodnjo in storitve, p.o., Kočevska Reka, Kočevska Reka 40.

Št. 46
La-524
Podjetje Florina, p.o., Maribor, na podlagi programa lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja, ki ga je z odločbo št.
LP 00901/96-JM z dne 22. 7. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo ter skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja.
1. Firma in sedež: Florina, p.o., Maribor, Vita Kraigherja 8.
Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Mariboru, pod številko
reg. vložka 1/503-00 z dne 25. 9. 1990.
2. Matična številka: 5151228.
3. Dejavnost:
– proizvodnja rezanega cvetja, lončnic,
grmovnic, poljščin, ribje hrane in opreme,
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hrane in opreme za male živali, urejanje in
vzdrževanje javnih parkov in zelenic,
– prodaja na debelo in drobno vseh vrst
cvetja in okrasnih rastlin, semen ter hrane
za male živali.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjetje je v 100% družbeni lasti.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Občina Maribor – 15,74%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 8,43%,
– Odškodninski sklad – 8,43%,
– Sklad RS za razvoj – 16,85%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 16,85%,
– upravičenci iz naslova notranjega odkupa – 33,70%.
Odstotek delnic Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja se
bo povečal za vrednost neplačanih davkov
in prispevkov na neto osnovne osebne dohodke iz 25.a člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij. Temu ustrezno se
bo zmanjšal odstotek delnic iz interne razdelitve in notranjega odkupa.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 15,74% delnic na Mestno občino Maribor,
– prenos 8,43% delnic na Sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– prenos 8,43% delnic na Odškodninski
sklad,
– prenos 16,85% delnic na Sklad RS za
razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev delnic v višini do
16,85% razpisanih delnic,
– notranji odkup v višini do 33,70% razpisanih delnic.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Večer in na oglasni deski
podjetja vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate in potrdila po 25.a členu zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij. Če v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih interni razdelitvi, bo z objavo
internega razpisa začel teči nov 10-dnevni rok
za vpis delnic ožjih družinskih članov, zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v drugem
krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic preneslo
na Sklad RS za razvoj. V drugem krogu bo
razpis končan pred iztekom 10-dnevnega roka, če bodo pred iztekom tega roka vpisane in
vplačane vse delnice iz interne razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v dematerializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasnice oziroma potrdila za vsako vplačilo. Če bo v I.
krogu vpisanih več kot 20% vseh delnic, bo
presežek certifikatov in potrdil za neizplačani
del osebnih dohodkov proporcionalno uporabljen za notranji odkup. Delnice pridobljene
iz interne razdelitve so neprenosljive dve leti
po pridobitvi, razen z dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v
tridesetih dneh po objavi tega oglasa v dnevniku Večer ter na oglasni deski podjetja vpi-

šejo in vplačajo delnice s 50% popustom.
Delnice se vplačujejo z gotovino oziroma z
morebitnimi presežki lastniških certifikatov
iz interne razdelitve in s presežkom potrdil
za neizplačani del neto osebnih dohodkov.
Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
obroku, bo do dokončnega odkupa zadržal
in z njimi upravljal Sklad RS za razvoj.
Delnice pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni zaključen, prenosljive samo znotraj programa,
v nadaljevanju pa skladno z določili statuta
in pravili notranjega odkupa (delniškega sporazuma združenja notranjih delničarjev).
Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do dividende in do stečajne mase.
8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali v zameno za lastniške certifikate in potrdila po 25.a členu ZLPP na sedežu podjetja
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, za gotovino pa jih vplačajo na privatizacijski podračun št. 51800-698-14125, oboje v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Edmundu Zavodniku ali Darji Rojs na tel.
062/23-491.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Florina, p.o., Maribor

pom št. Srg 307/79 z dne 8. 8. 1979 pod št.
reg. vložka 1/105-00.
7. Pravna oblika organiziranosti: podjetje Geodetski zavod, p.o., je podjetje v družbeni lasti.
II. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
1. Mestna občina Maribor – 18,6%,
2. Pokojninski sklad – 8,14%,
3. Odškodninski sklad – 8,14%,
4. pooblaščene investicijske družbe –
16,28%,
5. upravičenci iz naslova interne razdelitve – 16,28%,
6. upravičenci notranjega odkupa –
32,56%.
III. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos začasnic poslovnega deleža na
sklade – 40% (10 + 10 + 20),
2. interna razdelitev začasnic poslovnega deleža – 20%,
3. notranji odkup začasnic poslovnega
deleža – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu začasnic poslovnega deleža
4.1 Interna razdelitev začasnic poslovnega deleža
Geodetski zavod, p.o., poziva vse upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da v roku 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 začasnic poslovnega deleža v višini 20% družbenega kapitala podjetja.
Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate za namen
interne razdelitve začasnic poslovnega deleža v Uradnem listu RS, časopisu Večer in
na oglasni deski podjetja.
V primeru, da bo vrednost tako zbranih
lastninskih certifikatov manjša od 20%
družbenega kapitala, bo zavod objavil interni razpis za ožje družinske člane zaposlenih. Preostanek poslovnih deležev, ki ne bo
razdeljen niti na ta način, bo zavod prenesel
na Sklad RS za razvoj v skladu z zakonom.
V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne lastniške
certifikate uporabijo za kupnino za poslovne
deleže v programu notranjega odkupa tako,
da se presežek certifikatov uporabi proporcionalno za vsakega udeleženca posebej.
4.2 Notranji odkup začasnic poslovnega
deleža
Podjetje poziva upravičence (vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da lahko sodelujejo pri notranjem
odkupu začasnic poslovnega deleža podjetja. Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za prvi paket poslovnih deležev, postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Notranjemu odkupu se nameni 40%
vrednosti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci z upoštevanjem 50% popusta.
Zavod bo v okviru preoblikovanja z notranjim odkupom najprej prenesel na Sklad
RS za razvoj celotno vrednost družbenega
kapitala, namenjenega za notranji odkup.

Št. 166/96
La-529
Na podlagi 6. odstavka 20. člena zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93), 124. 125. in
142. člena in prvega odstavka 202. člena
zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. SFRJ, št. 47/86) ter uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja
podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93, 55/93,
6/94, 43/94 in 68/94) ter v skladu s programom lastninskega preoblikovanja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01426/1996-AK z dne 25. 7. 1996
Geodetski zavod, p.o., Maribor, Partizanska
12, objavlja program lastninskega preoblikovanja podjetja.
I. Podatki o podjetju
1. Ime: Geodetski zavod, p.o., Maribor.
2. Sedež: Maribor, Partizanska 12.
3. Matična številka: 5066387.
4. Osnovna dejavnost: izmera in kartiranje zemljišč.
5. Šifra dejavnosti: 110405.
6. Registracija: podjetje je registrirano
pri Temeljnem sodišču v Mariboru, s skle-
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Poslovne deleže bodo upravičenci vplačali:
– z denarnimi vplačili,
– z zamenjavo presežnih lastniških certifikatov interne razdelitve.
Geodetski zavod bo v naslednjih štirih
letih odkupil od sklada vsako leto najmanj
1/4 poslovnih deležev. Poslovne deleže bodo upravičenci odkupili iz njim pripadajočega dobička, iz plač in drugih sredstev udeležencev programa, ki jih ti vložijo v zavod.
Poslovne deleže bodo vplačali na blagajni zavoda, Partizanska 12, vsak delovnik
v času od 8. do 12. ure ali na posebni privatizacijski račun zavoda št. 51800-698-15507
z navedbo: plačilo kupnine za poslovni delež v notranjem odkupu, v 30 dneh po objavi. Vsako nakazilo upravičenec dokaže s
potrjeno položnico na sedežu podjetja v 30
dneh po objavi v časopisu Večer.
Poslovni deleži so neprenosljivi zunaj
programa notranjega odkupa, razen v primeru dedovanja.
Prenosljivost poslovnih deležev v okviru programa notranjega odkupa je omejena
z zahtevo, da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih
med udeleženci programa.
Poslovni deleži, ki jih upravičenci pridobijo v programu notranjega odkupa v zameno za lastninske certifikate, so enaki poslovnim deležem interne razdelitve in so neprenosljivi dve leti, razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa so enaki kot drugi poslovni
deleži programa notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki bo sprejeta po odobritvi programa.
V primeru, da udeleženci z vplačilom
začasnic poslovnega deleža oziroma presežnih certifikatov presežejo celotni znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega kapitala, ki je vključen v program notranjega
odkupa, se vplačani zneski znižajo.
Podjetje v tem primeru uporabi proporcionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kupnine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov in gotovine se vplačani zneski
znižajo ob upoštevanju 32. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov 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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
VI. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure, pri Ireni Jurič, in
sicer po tel. 062/28-525, ali osebno na sedežu podjetja.
Geodetski zavod, p.o., Maribor

La-530
Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja Radio Triglav Jesenice,
p.o., ki ga je z odločbo št. LP 00760/1996-ST
dne 2. 7. 1996 odobrila Agencija za prestrukturiranje in skladno z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetja Radio Triglav
Jesenice, p.o., objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
1. Firma: Radio Triglav Jesenice, p.o.
Sedež: Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice.
Podjetje je vpisano v sodni register pravnih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju pod registrsko številko vložka 1/00274/00.
2. Matična številka: 5053102.
3. Dejavnost: 120350 – Radio in televizija.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba
je v 100% družbeni lasntini, domači kapital.
5. Predvidena lastniška struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 4,9%,
– Odškodninski sklad – 4,9%,
– Sklad RS za razvoj – 9,8%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve – 9,8%,
– upravičenci iz notranjega odkupa – 19,6%,
– večanje lastniškega kapitala – 51%.
Podjetje bo izvedlo večanje kapitala na
način: zbiranje ponudb.
6. Predvideni način oziroma kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 10,01 družbenega kapitala na
Sklad invalidskega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10,01% družbenega kapitala na
Odškodninski sklad,
– prenos 20,01% družbenega kapitala na
Sklad RS za razvoj za nadaljnjo razporeditev na pooblaščene investicijske družbe,
– interna razdelitev deležev v višini
20,01% družbenega kapitala,
– notranji odkup v višini 39,96% družbenega kapitala s presežki lastninskih certifikatov ali z gotovino v skladu s programom
notranjega odkupa,
– večanje lastniškega kapitala 104%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja vpišejo deleže v zameno za
lastniške certifikate.
Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh deležev, bo presežek certifikatov proporcionalno uporabljen za notranji odkup.
Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh deležev namenjenih interni razdelitvi, bo komisija za lasntinsko preoblikovanje z interno objavo na oglasni deski razpisala
nov 15 dnevni rok za vpis deležev ožjih družinskih članov zaposlenih v podjetju (II. krog).
V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsakega upravičenca posebej.
Deleži pridobljeni v interni razdelitvi so
neprenosljivi dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.
7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja, da v 30 dneh

po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu ter
na oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo
deleže s 50% popustom. Deleži se vplačujejo
z gotovino oziroma z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
Deleže, ki ne bodo odkupljeni v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.
Deleži, pridobljeni v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen,
prenosljivi samo znotraj programa (posebnost so deleži pridobljeni v okviru notranjega odkupa s presežki certifikatov, ki so prenosljivi dve leti po pridobitvi samo z dedovanjem, po tem obdobju pa so prenosljivi
do konca trajanja programa v okviru upravičencev programa, pod pogojem, da v programu notranjega odkupa vedno sodeluje
najmanj 1/3 zaposlenih), v nadaljevanju pa
skladno z določil družbene pogodbe.
Deleži glasijo na ime, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega odkupa, dajejo pravico do sorazmernega dela dobička in do likvidacijske oziroma stečajne mase.
8. Tako deleži iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na sedežu podjetja s certifikati vsak delovnik od 8.
do 12. ure, z gotovino na podračun podjetja,
št. 515300-698-000-0004195, oboje v okviru zgoraj opredeljenih rokov.
9. Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila dobite v
podjetju ali na tel. 064/861-012 pri Slavku
Humerci.
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 udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.
Radio Triglav Jesenice, p.o.

Razpisi delovnih mest
Št. 176-96
Ob-3763
Svet zavoda Osnovna šola Kozje razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).
Ravnatelj bo imenovan za štiri leta. Začetek dela 1. 10. 1996.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev (z oznako “Razpis za ravnatelja”) pošljite v osmih dneh po objavi razpisa na naslov šole: VIZ Osnovna šola Kozje, Kozje
131, 3260 Kozje.
VIZ Osnovna šola Kozje
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Razpisi
javnih natečajev

Preklic
Ob-3796
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi določil 29. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
razveljavitev
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39 z dne 26.VII. 1996, št.
822266, Ob-3356, ki se nanaša na izvedbo
ožičenja in nakup računalniške opreme.
Razveljavitev je sprejela razpisna komisija zaradi storjene napake pri dajanju informacij ponudnikom. Ob odpiranju ponudb
so s tem bili seznanjeni tudi vsi prisotni
ponudniki. Vse ponudbe se vsem ponudnikom vrnejo in se lahko ponovno prijavijo na
razpis.
Filozofska fakulteta
Popravek
V ponovnem javnem razpisu za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvedbo nalog s
področja zemljiškega katastra: izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov, izdelava digitalnih katastrskih načrtov, izvedba zemljiškokatastrskih novih izmer, prepis
zemljiškokatastrskih občin v ZKB format,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 44 z
dne 9. VIII. 1996, Ob-3610, se v 7. in 9.
točki datuma pravilno glasita: 3. 9. 1996.
Uredništvo
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najkasneje do 11. ure dne 16. 9. 1996. Komisija bo začela z odpiranjem ponudb ob
10. uri dne 18. 9. 1996.
Slovenske železnice

2. Uporabniki, predmet razpisa in orientacijske vrednosti
2.1. Muzej narodne osvoboditve, Ul. heroja Tomšiča 5, Maribor:
– oprema muzejskih depojev (depojske
omare, arhivski predalčniki, kartotečne
omare...),
– orientacijska vrednost – 2,500.000 SIT.
2.2. VVZ Vančka Šarha, Smoletova 7,
Maribor:
– ponovni javni razpis za univerzalni kuhinjski stroj s priključki,
– orientacijska vrednost – 1,800.000 SIT.
3. Rok dobave: 30 dni po sklenitvi pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. reference,
2. ponudbena vrednost,
3. rok dobave,
4. plačilni pogoji.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno
tudi najugodnejša!
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovnik po objavi javnega razpisa od 8. do 12. ure, v prostorih
Mestne uprave, Mestne občine Maribor, Oddelku za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, soba 320/A, pri Ferdu Jehartu.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zapečateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj
– ponudba – oprema za zavode” – z navedbo, za kateri zavod se oddaja ponudba.
7. Ponudbe ponudnikov morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so
podrobneje navedeni v razpisni dokumentaciji.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15.
dan od objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor – soba
320/A.
9. Javno odpiranje ponudb bo 3. dan po
oddaji ponudb ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, v kletni sejni sobi.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpoložljivih sredstev.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Public invitation of tenders for the supply of passenger tilting trains, published in
the Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 39 of 26 July 1996, Ob-3423 is
altered as follows: The deadline for the submission of tenders has been postponed. Consequently, the tenderers are invited to submit their tenders to the specified address by
11 o’clock a.m. on the day of 16. September 1996 at the latest. The opening of the
tenders will take place at 10 o’clock on the
day of 18. September 1996.
Slovenian Railways
Popravek
Št. 24/96
Ob-3797
V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
izvedbo gradbenih in obrtniških del za zapiranje fasade na objektu Sadjarski center Maribor – Poskusna postaja Gačnik, Poslovnega združenja prehrane Slovenije –GIZ, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 38/96, z
dne 19. 7. 1996, Ob-3264, št. 20/96 se
– preambula pravilno glasi:
Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Slovenska 54, Ljubljana, na podlagi
pooblastila Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33 in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja
– 1. točka pravilno glasi:
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33.
Poslovno združenje
prehrane Slovenije – GIZ
Popravek

Popravek
Ob-3802
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za vzdrževanje temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5000, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 44 z dne 9. VIII.
1996, Ob-3609 se v 7. in 9. točki datuma
pravilno glasita: 30. 8. 1996.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS
Popravek

Št. 522-06/96-5
Ob-3801
V javnem razpisu za izvedbo projekta:
ocena vnosa nitratov in težkih kovin preko
živil domače proizvodnje v človeški organizem, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
44, z dne 9. VIII. 1996, št. 522-06/96-32,
Ob-3597 se 11. točka pravilno glasi:
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996 ob
12. uri v sejni sobi Zdravstvenega inšpektorata RS, Ljubljana, Parmova 33, I. nadstropje.
Zdravstveni inšpektorat RS

V ponovnem javnem razpisu za dobavo
vozil, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
44 z dne 9. VIII. 1996, Ob-3662, se beseda
ponovni črta.
Uredništvo

Ob-3670
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

Popravek
Št. 1.1-1026/96
Ob-3759
V javnem razpisu za izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo potniških vlakov
z nagibno tehniko, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 39, z dne 26. VII. 1996, Ob-3423
se podaljša rok za oddajo ponudb; ponudbe
morajo biti dostavljene na omenjeni naslov

javni razpis
za izbiro izvajalca za nakup opreme za
Muzej narodne osvoboditve Maribor
in
ponovni javni razpis
za VVZ Vančka Šarha Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.

Št. 2515/96
Ob-3671
Na osnovi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
konservatorskih del na objektu Noršinci
39 pri Ljutomeru
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Zavod za varstvo naravne
in kulturne dediščine Maribor.
2. Predmet razpisa: gradbeno konservatorska dela.
3. Dvig razpisne dokumentacije: v roku
osem dni po objavi v Uradnem listu RS, na

Stran 3226

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 45 – 19. VIII. 1996

sedežu zavoda (informacije po tel.
062/211-385, int. 226), ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih.
4. Vsebina javnega razpisa: Noršinci 39,
tesarska, betonerska, zidarska dela.
5. Rok pričetka in dokončanja del: po
dogovoru.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: reference pri sorodnih delih, ponudbena
cena, roki, druge ugodnosti.
7. Vrednost del ca. 1,500.000 SIT.
8. Rok za oddajo ponudb: 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, do 10. ure.
9. Odpiranje ponudb bo 15. dan, šteto
vključno z dnevom objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS, ob 10. uri, na sedežu
zavoda.
B. Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati vse elemente
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93).
2. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – konservatorska
dela na objektu Noršinci 39” je potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici do 10. ure, 15.
dne, šteto vključno z dnevom objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov Zavod
za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.
3. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.
4. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na sedežu Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, Slomškov trg 6, Maribor.
Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine Maribor

– roki izvedbe del in garancijski rok,
– bonitete,
– kreditiranje razpisanih del ter druge
ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
6. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah
(Ne odpiraj – javni razpis “Razširitev lokalne ceste Trniče–Starše”) na naslov Občina
Starše, Občinski urad, Starše 93/I, 2205
Starše, v 10 dneh po objavi razpisa.
7. Odpiranje ponudb bo v roku 15 dni po
izteku razpisanega roka, v prostorih Občine
Starše, Starše 93/I.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.
8. Investitor oziroma uporabnik si pridržuje pravico, da v primeru pomanjkanja finančnih sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma jo sklene za
sporazumno dogovorjeno fazo del glede na
finančno sposobnost.
9. Ponudniki bodo pismeno obveščeni o
odpiranju ponudb in izboru najugodnejšega ponudnika v petnajstih dneh po odpiranju.
Občina Starše

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – izvajalca, so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
8. Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Javni zavod za
gašenje in reševanje – Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper ali
oddane osebno v tajništvu Gasilske brigade
Koper.
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov do 23. 9. 1996 do 12. ure.
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in z oznako: “Ne odpiraj–ponudba GBK
2/96”.
9. Javno odpiranje ponudb bo 25. 9. 1996
ob 10. uri v prostorih Gasilske brigade Koper, Ljubljanska cesta 6, Koper.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja ponudb morajo
osebno predložiti pisno pooblastilo ponudnika za zastopanje.
10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremeljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudniku neodprte.
1. Ponudniki bodo obveščeni o izidu najkasneje v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Javni zavod – Gasilska brigada Koper

Št. 206/96
Ob-3696
Javni zavod za gašenje in reševanje –
Gasilska brigada Koper, Ljubljanska cesta
6, Koper, na osnovi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

Št. 35101-43/95
Ob-3697
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 34/84),
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja večnamenskega
gasilskega plovila (čoln)
1. Naročnik: Javni zavod za gašenje in
reševanje – Gasilska brigada Koper, Ljubljanska c. 6, Koper.
2. Predmet: večnamensko gasilsko plovilo (čoln).
3. Orientacijska vrednost: 90,000.000
SIT.
4. Predviden rok pričetka: oktober 1996,
zaključek del oktober 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden polni naslov ponudnika s številko javnega razpisa) po vplačanih stroških za izdelavo razpisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na ŽR Gasilske brigade Koper,
št. 51400-603-32106 dvignejo vsak dan po
objavi razpisa do vključno 2. 9. 1996 med 8.
in 9. uro na sedežu Gasilske brigade Koper
(tajništvo), Ljubljanska c. 6, Koper.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vrača.
6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. V
kolikor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko naročnik izloči iz nadaljne obravnave. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite od 8. do 9. ure vsak dan po
objavi razpisa do vključno 2. 9. 1996 pri
Ivanu Koprivcu na tel. 066/33-191.

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo investicijsko tehnične
dokumentacije:
a) projekt PGD in PZI rekonstrukcije Zasavske ceste L 4704, na odseku skozi Drulovko, v dolžini 0,3 km
orientacijska vrednost del: 1,000.000
SIT.
b) projekt PGD in PZI obnove parkirišča ob objektu Mestne občine Kranj, površine 0,20 ha
c) projekt PGD in PZI rekonstrukcije lokalne ceste L 3815 Goriče–Bašelj, na dveh
odsekih dolžine 1,7 km in 0,75 km
orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT.
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije za zgoraj navedene objekte.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika, soba št. 215/II,
pri J. Smolej, v roku 5. dni po objavi v
Uradnem listu RS od 8. do 10. ure.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokončanje pa skladno z dogovorom v pogodbi.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in druga določila so opredeljena v razpisnih pogojih naročnika (skladnost z razpisnimi pogoji, cena, kvaliteta dela...)
6. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki mora
dospeti 11. dan od dneva objave razpisa do

Št. 12-9/96
Ob-3695
Na podlagi odredbe o postopku za izvajaje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Starše, kot investitor
javni razpis
za izbiro izvajalca za razširitev lokalne
ceste Trniče–Starše
1. Predmet razpisa so obnovitvena dela,
ki zajemajo razširitev obstoječe 3,0 m široke asfaltirane ceste na širino 4,0 m, z ureditvijo odvodnjavanja ter ojačitvijo zgornjega
nosilno-obrabnega sloja, v skupni dolžini
2064 m.
2. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
3. Predvideni začetek del je 1. 10. 1996.
Rok izvedbe 31. 10. 1996.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisano
dokumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva razpisa dalje do vključno petnajstega dne
po objavi tega razpisa, vsak delovni dan
med 8. in 10. uro na Občini Starše, Starše
93/I.
Ponudniki morajo ob dvigu razpisne dokumentacije na Občini Starše predložiti potrdilo o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih
sredstev za stroške dokumentacije.
Znesek se nakaže na žiro račun številka:
51800-630-25568, sklicna številka 12/8.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika za izvajanje ponudbenih del:
– reference, osnovni kalkulativni elementi in cena,
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10. ure na naslov: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, soba št. 215/II, odpiranje
ponudb pa bo istega dne ob 11. uri v sobi
št. 20.
Ponudbe morajo biti oddane v pravilno
opremljeni in zapečateni ovojnici.
7. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

smeri in opravljen pedagoški izpit na Pedagoški akademiji.
5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– če kandidira podjetje ali zavod, tudi
podatke iz registrskega sodišča o registraciji podjetja ali zavoda,
– reference ponudnika,
– opis dosedanjega dela na tem področju,
– predstavitev posameznih programov,
– časovno trajanje izobraževanja,
– verifikacijo enega ali več naštetih Ministrstev: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, Ministrstvo za zdravstvo,
Ministrstvo za šolstvo in šport,
– navedbo strokovnih kadrov, ki bodo
izvajali program,
– ponudbena cena.
6. Merila za izbiro izvajalca so razpisni
pogoji in ostali pogoji v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil.
7. Informacije lahko ponudniki dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj pri Barbki Metelko, tel.
064/373-166.
8. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, Kranj, do 30. 8. 1996 do
10. ure. Odpiranje ponud bo isti dan ob 11.
uri v sobi 162/I. upravne stavbe Mestne občine Kranj.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis, preventivna vzgoja”. Na
kuverti mora biti razviden tudi ponudnik.
10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene ter
ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov
tega razpisa, bodo izločene iz nadaljne
obravnave.
11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
dnevu odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

Predmet razpisa ni nočno tehnično varovanje.
2. Naloga varnostno-receptorske službe
se izvaja vse dni šolskega pouka od 7.30 do
21. ure, to je 170 dni od 1. oktobra 1996 do
vključno 24. junija 1997. Naloga se izvaja
na lokaciji OŠ Danile Kumar v Ljubljani.
3. Izvajalec mora imeti intervencijsko
skupino za nujno okrepitev službe in biti
sposoben v najkrajšem možnem času izvršiti potrebno intervencijo na varovanem področju.
4. Ponudba mora vsebovati podatke o
obračunski tarifi za eno uro izvajanja naloge, celotni znesek za izvajanje vseh ur, plačilnih pogojjih, dokazila o usposobljenosti s
certifikatom ustrezne zbornice in potrdilo o
veljavni registraciji.
5. Rok za sprejem ponudb je 14 dni po
objavi v Uradnem listu RS, poštno priporočeno na naslov Osnovne šole Danile Kumar, Godeževa 11, p.p. 3248, 1001 Ljubljana.
6. Ponudbe naj bodo v zaprti kuverti,
opremljene z oznako “Ne odpirati – ponudbe za javni razpis receptorske službe”.
7. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za sprejem ponudb ob 15.
uri v prostorih prve stavbe Osnovne šole
Danile Kumar. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki predložiti pisna pooblastila
za zastopanje.
8. Merila za izbiro izvajalca bodo: dosedanje izkušnje na tovrstnem področju (reference), cena, plačilni pogoji, intervencijski
čas, in druge ugodnosti, ki jih bo nudil izvajalec.
9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni pisno, v roku osem dni od dneva odpiranja
ponudb.
10. Vsa dodatna pojasnila se dobijo v
tajništvu šole, po tel. 344-065.
Osnovna šola Danile Kumar
Ljubljana

Ob-3698
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
ponovni
javni razpis
za oddajo del PGD in PZI Doma KS –
Kokrica
Dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 156, pri Mihovec
Ivanu, od 16. 8. 1996 dalje od 10. do 13. ure.
Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predložite do
30. 8. 1996 do 10. ure na Mestno občino
Kranj, soba 156, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za PGD in PZI
Doma KS – Kokrica”.
Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri,
v sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 14 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.
Ob-3699
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, na podlagi 3. člena pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
35/93) in v zvezi z 8. členom 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 izvajanje
programov o zdravem načinu življenja
in preprečevanja odvisnosti za učence v
osnovnih šolah Mestne občine Kranj v
šolskem letu 1996/97
1. Naročnik Mesta občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1,
Kranj, za izvedbo programa namenja
600.000 SIT.
2. Predmet razpisa je izvajanje programov o zdravem načinu življenja in preprečevanja odvisnosti za učence v osnovnih
šolah Mestne občine Kranj v šolskem letu
1996/97.
3. Na razpis se lahko prijavijo zavodi,
posamezniki ali podjetja, ki so registrirana
za opravljanje tovrstne dejavnosti.
4. Program lahko izvaja oseba, ki ima
najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne

Ob-3700
Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana,
Godeževa 11, razpisuje na podlagi določil
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
varnostno-receptorske službe
1. Predmet razpisa je izvajanje varnostno-receptorske službe, ki obsega: spremljanje prihodov in izhodov v in iz šolskih
zgradb, nadzor nad gibanjem oseb v neposredni šolski okolici, usmerjanje obiskovalcev in nudenje osnovne informacije, strokovna pomoč učencem pri izvajanju nalog
dežurstva, nadzor najemnikov šolskih prostorov, usmerjanje telefonskih klicev v popoldanskem času, izdajanje ključev, izvajanje celovite varnostne zaščite v objektu in
na funkcionalnih površinah objekta (dvorišče, igrišče).

Ob-3701
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija,
Ponoviška 3 objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
najem bifeja v času organiziranih
prireditev Kulturnega centra, Trg na
Stavbah 8
1. Predmet javnega razpisa je oddaja priročne kuhinje in točilnega pulta ter sanitarij
v Kulturnem centru Litija, Trg na Stavbah 8
za potrebe organizacije bifeja v času prireditev.
2. Pogoji:
1. najemnik prevzame v najem obstoječe
prostore in naprave za organizacijo bifeja v
času prireditev v stanju, kot jih je videl,
2. najemnik mora biti registriran za omenjeno dejavnost.
3. Ponudbi mora ponudnik priložiti:
– dokazilo o registraciji,
– predlog organizacije delovanja bifeja,
– osnutek pogodbe,
– višino ponudbe najemnine,
– reference.
4. Kriteriji za izbiro:
– kakovost storitev,
– višina ponudbe,
– reference ponudnika.
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Prostore in naprave, ki jih oddajamo v
najem, si je mogoče ogledati v 8 dneh po
objavi razpisa vsak dan od 8. do 13. ure.
Vse dodatne informacije lahko dobite po
tel. 061/881-718 pri tajnici Saši Simončič.
Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Zavod za izobraževanje in kulturo, Ponoviška c. 3, 1270
Litija, s pripisom: Ne odpiraj – javni razpis!
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh po odločitvi.

– LC 4603 Pečar–Javor, v dolžini ca. 1,5
km,
– LC 2905 Ipavec–Lipoglav, v dolžini
ca. 1 km,
– LC 4302 Prežganje–Trebeljevo, v dolžini ca. 1,2 km.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, odsek za investicije,
Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10. uro
dva dni po predložitvi petega izvoda virmana oziroma drugega dokazila o vplačilu, najkasneje v sedmih delovnih dnevih po objavi
v Uradnem listu RS. Stroške za izdelavo
razpisne dokumentacije mora ponudnik plačati na žiro račun št. 50100-637-5813019 –
MOL, Sredstva za komunalno gospodarstvo
– ceste, sklic na št. 00 02-418 980-5813019
in sicer v višini 10.000 SIT za vsak ponujeni objekt.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo za enega ali več odsekov, vendar morajo ponudbe oddati ločeno, za vsak
objekt v svoji kuverti.
Ponudbe morajo biti oddane v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skladu z njo tudi pripravljene in opremljene.
Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.
Investitor si pridržuje pravico spremeniti obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva finančna sredstva, oziroma, da
razpisanih del ne odda. V teh primerih ponudniki, odnosno izbrani izvajalec niso
upravičeni do odškodninskega zahtevka iz
tega naslova.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

razpisne in projektne dokumentacije ločeno
za vsako temo posebej.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– najugodnejša cena za razpisana dela,
– ugodni plačilni pogoji,
– možnost kreditiranja,
– fiksnost cene,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. Ponudbo morajo ponudniki sestaviti v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa. K ponudbi je potrebno priložiti tudi BON 1 in BON 2.
9. Investitor si pridržuje pravico izbrati
za vsako temo drugega izvajalca.
10. Rok za oddajo ponudbe je 29. avgust
1996.
Zapečateno ponudbo z oznako “Ponudba
- ne odpiraj!” je treba dostaviti na naslov:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice v dveh ločenih kuvertah.
11. Javno odpiranje ponudb bo 30. avgusta 1996 ob 11. uri v prostorih Občine
Moravske Toplice.
12. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Moravske Toplice

Ob-3702
Zavod za izobraževanje in kulturo Litija,
Ponoviška 3 objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
najem kinogledališke dvorane
Kulturnega centra, Trg na Stavbah 8 za
organizacijo filmskih predstav
1. Predmet javnega razpisa je oddaja kinodvorane in spremljajočih prostorov, kinoaparatur in ostalih naprav za organizacijo
filmskih predstav ob sobotah in nedeljah v
Kulturnem centru Litija, Trg na Stavbah 8.
2. Pogoji:
1. najemnik prevzame v najem obstoječe prostore in aparature za organizacijo
filmskih predstav ob sobotah in nedeljah v
stanju, kot jih je videl,
2. najemnik mora biti registriran za
omenjeno dejavnost,
3. najemnik mora izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje navedene dejavnosti,
4. najemnik mora organizirati filmske
predstave v skladu z estetskimi merili in
kulturnimi potrebami občanov.
3. Ponudbi mora ponudnik priložiti:
– dokazilo o registraciji,
– ponubo s predlogom organiziranja
filmskih predstav,
– osnutek pogodbe,
– višino ponudbe najemnine,
– reference.
4. Kriteriji za izbiro:
– kakovost storitev,
– višina ponudbe,
– reference ponudnika.
Prostore in aparature, ki jih oddajamo v
najem, si je mogoče ogledati v 8 dneh po
objavi razpisa vsak dan od 8. do 13. ure.
Vse dodatne informacije lahko dobite po
tel. 061/881-718 pri tajnici Saši Simončič.
Ponudbe z zahtevanimi dokazili naj ponudniki pošljejo v zaprti ovojnici v 15 dneh
po objavi razpisa na naslov: Zavod za izobraževanje in kulturo, Ponoviška c. 3, 1270
Litija, s pripisom: Ne odpiraj – javni razpis!
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15
dneh po odločitvi.
Zavod za izobraževanje
in kulturo, Litija
Št. 242/96
Ob-3703
Mestna občina Ljubljana v skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/4. II. 1993), objavlja
javni razpis
za večja vzdrževalna dela na naslednjih
lokalnih cestah:

Ob-3704
Na podlagi določil 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) Občina Moravske Toplice objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del ceste
L 5670 Lončarovci-Ivanjševci, ceste
L 5606 Bukovnica-Motvarjevci,
krajevne ceste v Moravskih Toplicah in
igrišča v Fokovcih
1. Investitor: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice.
2. Predmet razpisa
a) Obnovitvena dela na cesti L 5670 Lončarovci - Ivanjševci v dolžini 1,90 Km
b) Obnovitvena dela na cesti L 5606 Bukovnica - Motvarjevci v dolžini 2,70 Km
c) Preplastitev igrišča v Fokovcih
d) Asfaltiranje oziroma preplastitev ceste v Moravskih Toplicah
3. Orientacijska vrednost vseh razpisanih del je 80,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe je avgust - november 1996.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu občine - pri Šadlu,
kjer je tudi na vpogled projektna dokumentacija.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi

Ob-3707
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 Republike Slovenije
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
za testiranje kvalitete in projekt
vzdrževanja generalizirane kartografske
baze v merilu 1:25000
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je izvedba testa kvalitete zajetih podatkov in izdelava projekta
vzdrževanja generalizirane kartografske baze v merilu 1:25000 (GKB25).
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki
jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni dan med 9. in 11. uro na naslovu Geodetska uprava Republike Slovenije, Šaranovićeva ulica 12 Ljubljana, po predhodni najavi
po tel. 061 324 387 (Petek Tomaž).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo do
15. 11. 1996 .
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente navedene v razpisni dokumentaciji.Opis dela,
terminski plan in predračun postanejo sestavni del pogodbe.
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7. Rok za oddajo ponudb je 5. 9. 1996
najkasneje do 8.30 na sedežu naročnika Kristanova ulica 1, Ljubljana.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj - ponudba za razpis Test
in vzdrževanje GKB25 “.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 5. 9.
1996 ob 9. uri v prostorih Geodetske uprave
Republike Slovenije, Kristanova ulica 1.
(sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika se bodo upoštevala v naslednjem
vrstnem redu:
– kvaliteta, racionalnost in učinkovitost
ponujene rešitve,
– celovitost ponudbe,
– ponujene metode in postopki za izvedbo pogodbenega dela,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– preglednost in jasnost ponudbe in projektni pristop,
– cena,
– izvedbeni roki,
– predložene reference.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto 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, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

vajanje najmanj enkrat letno obiska po vseh
centrih za socialno delo ter sodelovanje v
primerih tehničnih okvar računalniške opreme oziroma njeni menjavi.
2. Delo na vzdrževanju je določeno največ s 380 urami na leto.
3. Orientacijska vrednost razpisa je
2,600.000 SIT za leto 1996.
4. Zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije dobijo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, pri Mateju Černetu, tel.
178-3438.
5. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena 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 ponudnika so:
– poznavanje zakona o socialnem varstvu,
– posebne ugodnosti ponudnika,
– dosedanje reference.
7. Pisne ponudbe z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, z oznako “Ne
odpiraj - javni razpis za vzdrževanje računalniškega programa socialnovarstvenih
dajatev” in to v roku 10 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS.
8. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki
bodo prispele na ministrstvo pravočasno z
zahtevano oznako, ostale pa bodo vrnjene
ponudniku neodprte.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana v glavni
pisarni ministrstva do 15 ure, ali če je zadnji
dan roka oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
9. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. septembra 1996 ob 10 uri, v poslovnih prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV. nadstropje.
Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo
za zastopanje.
10. Ponudbe bo pregledala razpisna komisija in ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

c) nabava konferenčnih stolov (32 komadov),
d) stoli in mize za novinarje (5 komadov),
e) lamelne zavese in karnise,
f) zakritje radiatorjev,
g) cvetlično korito (1,2 x 1,2 m),
h) zavesa (platno za projektiranje).
2.2 Ozvočenje in snemalni sistem za sejno sobo (dobava in montaža).
– namizni kondenzatorski mikrofon (14
kom.),
– kondenzatorski mikrofon z gibljivo
cevjo (2 kom.),
– dvojni kasetofon,
– ojačevalec (1 kos),
– zvočne skrinje (4 kos.).
3. Orientacijska vrednost opreme pot
2.1. tč. znaša 2,000.000 SIT.
4. Orientacijska vrednost ozvočenja pod
2.2. tč. znaša 1,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo del: v enem mesecu
po podpisu pogodbe.
6. Predloge, pojasnila, razpisno dokumentacijo za izdelavo ponudbe dobite na
Občini Trebnje – Oddelek za občo upravo
pri Mežnaršič Dušanu.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kvaliteta ponudbe,
– reference,
– najugodnejša cena, fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– garancija za izvedena dela,
– rok izdelave,
– predstavitev prednosti pred konkurenco,
– predlog pogodbe s ponudbenim predračunom,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudba mora biti smiselno sestavljena v skladu z 12. členom odredbe.
Ponudbi mora biti priloženo še:
– odločba pristojnega organa o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjava, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali.
9. Ponudbe se oddajo v zapečateni ovojnici v roku 10 dni od dneva objave razpisa
na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje.
Ponudbe z ustrezno dokumentacijo se
oddajo za vsak predmet razpisa ločeno in
sicer:
– za 2.1. točko pod oznako: “Ne odpiraj
– JR 2.1. – adaptacija in oprema”
– in za 2.2. točko pod oznako “Ne odpiraj – JR 2.2. – ozvočenje”
10. Ponudbe bomo odpirali tretji dan po
izteku roka za oddajo ponudb na Občini
Trebnje, Goliev trg 5, mala sejna soba ob 8.
uri. Če rok za odpiranje pade na dela prost
dan, se odpiranje opravi prvi naslednji delovni dan.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Občina Trebnje

Ob-3710
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

Ob-3705
Na podlagi pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 27/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Trebnje, Goliev trg 5, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
vzdrževanje računalniškega programa
socialnovarstvenih dajatev pri centrih za
socialno delo
1. Predmet razpisa je vzdrževanje programa socialnovarstvenih dajatev, ki obsega delo v zvezi z izvajanjem zakona o socialnem varstvu in prilagajanje programa
zakonskim spremembam, vzdrževanje in dograjevanje baz podatkov in datoteke šifrantov, zagotavljanje enovite verzije programa
na vseh centrih za socialno delo, vključno z
enotnimi bazami podatkov za naročnika, iz-

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo in
opremo sejne sobe v upravni zgradbi
Občine Trebnje
1. Investitor: Občina Trebnje, Goliev
trg 5.
2. Predmet razpisa
2.1. Adaptacija in oprema
a) izdelava obrtniško mizarskih del za
adaptacijo sejne sobe (stropi, stene), montažerska dela,
b) izdelava in montaža opreme za sejno
sobo (večja ovalna miza v kombinaciji furnir in kamen),

Ob-3706
Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
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razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Servis skupnih
služb Vlade Republike Slovenije

– dobavni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje ponudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto 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, nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega postopka vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.
Ponudniki se udeležujejo na lastne
stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik si
pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe.
Servis skupnih služb vlade RS

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo, ki morajo biti podpisane, žigosane in
pravilno opremljene, morajo ponudniki oddati osebno v zapečateni kuverti z navedbo
Ne odpiraj – javni razpis –” revidiranje izkazov poslovanja” na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II do
3. 9. 1996 do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996
ob 13. uri na Adamič Lundrovem nabrežju,
soba 143/I.
9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje pri odpiranju
ponudb.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po javnem odpiranju ponudb.
Mestna občina Ljubljana

Št. 25-7/96
Ob-3711
Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa 7. izredne
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 30. 5. 1996

javni razpis
za izvedbo adaptacije ordinacije za delo
v splošni anesteziji na Stomatološki
kliniki, Hrvatski trg 6, Ljubljana
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za adaptacijo ordinacije za
delo v splošni anesteziji na Stomatološki
kliniki in sicer:
a) gradbeno obrtniška dela z opremo,
b) elektroinstalacijska dela,
c) strojnoinstalacijska dela.
3. Orientacijska vrednost del: 20,000.000
SIT.
4. Ponudnike se opozarja, da plačilo z
avansom ni možno.
5. Pričetek del: takoj po sklenitvi pogodbe.
6. Rok izvedbe: 3 mesece.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo ob vplačilu akontacije 5.000
SIT na ŽR KC: 50103-603-51820, in sicer v
tajništvu Tehničnih služb, Zaloška c. 7,
Ljubljana.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana za OE
Tehnične službe, Zaloška cesta 7 z oznako
“Ne odpiraj! – za razpisno komisijo – Stomatološka klinika”.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Neprevilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja del,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo,
– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1, BON 2 oziroma BON 3.

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
nabavo geodetske opreme
1. Naročnik: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 27a.
Uporabnik: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Kristanova 1.
2. Predmet razpisa je: nabava, uvoz, pomoč pri implementaciji opreme v praksi in
servisiranje naslednje opreme:
– en inštrument TAHIMAT WILD TC
1800,
– en ralativni gravimeter SCINTREX CG
– 3M,
– 2 stativa GST 20,
– 2 podnožji z optičnim grezilom GDF
22,
– 2 nosilca 3 prizem GPH3 s kovčkom,
– 6 prizem GPR1,
– 1 kabel za zunanje napajanje firme
SCINTREX – P.N. 858-078,
– 1 rezervni deli za CG-3M – P.N.
858-501,
– 2 rezervni bateriji za SCINTREX –
P.N. 858-079.
3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu
Geodetska uprava Republike Slovenije – Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi po tel.: 13-27-121 Dušan Mišković ali Matija Medved).
4. Orientacijska vrednost razpisane opreme je 11,500.000 SIT.
5. Predvideni roki pričetka in dokončanja del potrebnih za nabavo opreme: pričetek del takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del največ tri mesece po podpisu pogodbe.
6. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z 12. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Rok za oddajo ponudb je 6. 9. 1996
najkasneje do 9.30.
8. Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe na sedežu uporabnika (Geodetska
uprava Republike Slovenije, Kristanova 1,
Ljubljana) v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemnika ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za nabavo geodetske opreme za geodetske meritve”.
9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 6. 9.
1996 ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave Republike Slovenije – Kristanova 1,
Ljubljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje,
sicer nimajo pravice dajati pripombe k postopku.
10. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– celovitost ponudbe,
– cena,

ponovni javni razpis
za izbiro revizijske organizacije za
revidiranje izkazov poslovanja
1. Predmet razpisa in obseg del
Revidiranje letnih računovodskih izkazov:
– skupščina mesta Ljubljane, za leto
1991,
– skupščina mesta Ljubljane, za leto
1992,
– skupščina mesta Ljubljane, za leto
1993,
– skupščina mesta Ljubljane, za leto
1994,
– revidiranje izkazov poslovanja, MOL
za leto 1995.
2. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje,
– cena,
– roki,
– reference,
– popusti.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
3. Predviden pričetek revidiranja izkazov poslovanja je 10. september 1996.
4. Predvideni rok zaključka revidiranja
izkazov poslovanja je 20. december 1996.
5. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime ponudnika oziroma firmo,
– dokazilo o registraciji,
– opcijo ponudbe,
– strukturo cene,
– način plačila (v primeru avansa zahtevamo 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 finance po tel.: 13-21-105 med 10. in 11. uro.

Št. 783/96
Ob-3712
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja
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10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
11. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– reference,
– cena,
– rok izvedbe,

– garancija.
12. O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 765/96
Ob-3713
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2.
II. Predmet razpisa in okvirne letne količine:

VIII. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika:
– kvaliteta,
– cena,
– reference,
– način plačila,
– dinamiko dobav,
– način reševanja reklamacij.
IX. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.
X. O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni.
XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

javni rzapis
za dobavo mleka in mlečnih izdelkov
Naziv živila

pakirana
enota

% maščob

letna
količina

merska
enota

mleko box
mleko TR
kislo mleko lonček
mleko čokoladno
mleko alpsko
mleko alpsko
jogurt navadni lonček
jogurt sadni lonček
jogurt TP
jogurt dia navadni
jogurt dia sadni
smetana kisla
smetana sladka
smetana sladka
skuta
skuta lončki
skuta
skuta
skuta
skuta z zelenjavo
skuta z zelenjavo
skuta s sadjem
skuta s sadjem
skuta prosta
sir topljeni
sir topljeni
sir topljeni VP
siri
siri
sir VP
maslo

15/1
1/1
180 g
0.20,0.50 l
0.20 l
0.5 l, 1/1
180 g
180 g
0.25 l
150 g
150 g
200 g
0.25 l
1l
250 g
500 g
100 g
50 g
50 g
100 g
50g
100 g
50 g
kg
25 g
33 g
100 g
kg
kg
50 g
15g 20g 250g

1.5 – 1.6
330.000
1.6 –3.2
45.000
1.6 – 3.2
10.000
0.5%M v suhi snovi
2.000
3.2
4.000
1.6 – 3.2
6.000
3.2
300.000
2.8
120.000
1.6 – 3.2
23.000
1.6
20.000
1.6
20.000
20g M na 100 g smetane 26.000
35 g M na 100 g smetane
2.600
“
2.600
50%M v suhi snovi
2.600
35%M v suhi snovi
1.000
50%M v suhi snovi
10.000
“
20.000
70%M v suhi snovi
10.000
50%M v suhi snovi
500
“
8.000
30%M v suhi snovi
500
“
12.000
1 – 10 g M na 100 g
8.000
35%M v suhi snovi
30.000
“
30.000
23 gM na 100g sira
200
do 35%M v suhi snovi
2.500
do 45%M v suhi snovi
300
od 35% do 45%M v s.s.
40.000
83%M na 100 g maslo
1.000

1
1
kom
1
1
1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kg

Skupna okvirna letna vrednost znaša 70
mio SIT.
Ponudba je lahko kompletna ali za posamezne artikle.
III. Kakovost
Mleko in mlečni izdelki morajo odgovarjati predpisanim in deklariranim pogojem kakovosti. Prednost imaojo izdelki narajeni po GMP s čim več naravnimi sestavinami.
IV. Dostava:
Lokacija:
Klinični center, Zaloška 7, Ljubljana,
Bolnica Trnovo, Riharjeva 24E,
Bolnica dr. Petra Držaja, Vodnikova 62,
Ginekološka klinika, Šlajmarjeva 3,
Pediatrična klinika, Vrazov trg 1,
Psihiatrična klinika, Studenec 48,
Inštitut za pljučne bolezni Golnik.
V. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja, ki ne
sme biti starejše od 30 dni pred zaključkom
razpisa,
– reference,
– vzorec pogodbe s ceniki,

– dinamiko realizacije pogodbe,
– dinamiko vsakodnevnih dobav,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– dokumentacijo o predpisani in deklarirani kvaliteti posameznih izdelkov,
– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1, BON 2 ali BON 3, ki ne sme
biti starejši od 30 dni pred zaključkom razpisa,
– navedba pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
VI. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprtih kuvertah na Klinični center, Zaloška 2, Ljubljana z oznako “Ne odpiraj” –
ponudba mleka in mlečnih izdelkov.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti oziroma osebno proti potrdilu. S kuverte mora biti razvidna firma in sedež ponudnika. Nepravilno opremljene ponudbe bo
komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
VII. Pojasnila razpisa dobite pri:
– Lučki Lukan, dipl org., tel.: 320-955 in
– Maruši Pavčič, dipl. inž., tel.: 317-170.

Št. 782/96
Ob-3714
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izvedbo sanacije armiranobetonskih
elementov fasade objekta Hospital KC,
Zaloška cesta 7, Ljubljana
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za sanacijo armiranobetonskih elementov fasade objekta Hospital KC
(I. faza okenske police, II. faza balkoni)
3. Orientacijska vrednost del:
I. faza: 7,000.000 SIT,
II. faza: 30,000.000 SIT.
4. Ponudnike se opozarja, da plačilo z
avansom ni možno.
5. Pričetek del:
I. faza je takoj po sklenitvi pogodbe,
II. faza po dogovoru.
6. Ogled okenskih polic in balkonov je
teden dni (petek) po objavi v Uradnem listu
RS, ob 10. uri. Zbirno mesto: “Informacije”
v glavni avli Hospitala KC.
7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v tajništvu Tehničnih služb, Zaloška c. 7, Ljubljana.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana za OE
Tehnične službe, Zaloška cesta 7 z oznako
“Ne odpiraj! – za razpisno komisijo – Fasada KC”.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
Nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja del,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo,
– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1, BON 2 oziroma BON 3.
10. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
11. Merila za najugodnejšega ponudnika:
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– reference,
– cena,
– rok izvedbe,
– garancija.
12. O kraju in času odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
13. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Klinični center Ljubljana

Št. 8/0-2848/1-96
Ob-3719
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje,
Trg revolucije 27a, Trbovlje, razpisuje na
osnovi 53. člena zakona o graditvi objektov
in 7. člena pravilnika o načinu in postopku
oddaje graditve objektov
javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja (KKO) Trbovlje –
center (1. faza gradnje)
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Trbovlje, Trg revolucije 27a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo krajevnega telefonskega kabelskega omrežja: Trbovlje – center (1. faza gradnje).
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in
razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Gvidu Lovšetu in Marjanu Oblaku, v
službi za investicije, v poslovnih prostorih
Telekoma, Trg revolucije 27a v Trbovljah,
tel. 0601/26-626, faks 0601/26-900, v roku
7 dni po objavi.
4. Vrednost del
Ocenjena vrednost objekta znaša
21,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta
Področje kraja Trbovlje – center mesta,
po cesti 1. junija, Trbovlje.
6. Pričetek in dokončanje del
Predviden rok pričetka del je 20. september 1996, predviden rok dokončanja del
je 20. oktober 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci del, ki so registrirani za gradnjo telekomunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za izvajanje del, ter izkušnje pri gradnji KKO.
Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in postopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddajanje del izvajalcem.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.
9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije, najcenejše
ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– korigirati obseg del glede na razpisno
in projektno dokumentacijo,
– oddati delo različnim ponudnikom.
10. Rok za oddajo ponudb je do vključno petka, 6. septembra 1996 do 12. ure,
osebno ali po pošti (priporočeno), na naslov
Telekom Slovenije, p.o., PE Trbovlje, Trg
revolucije 27a, Trbovlje.
Ponudbe morajo biti predane v enem izvodu v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo telefonskega krajevnega kabelskega omrežja z razvodnim naročniškim omrežjem Hrastnik –
sever”.
11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
9. septembra 1996, s pričetkom ob 12. uri, v
sejni sobi pritličja poslovne stavbe – TK
prizidka, na Trgu revolucije 27a, v Trbovljah.
Na odpiranje ponudb so vabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.
12. Obvestilo o izbiri

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v roku 5 dni od dneva
izbire.
Telekom Slovenije, p.o.
PE Trbovlje

Ob-3715
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), odredbe o
uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 23/96) Občina Črnomelj objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev malega
namakalnega sistema za investitorja
Črnič Jožeta (Griblje 53), p. Gradac.
I. Predmet razpisa: ureditev malega namakalnega sistema na površini 3,95 ha na
kmetijskih zemljiščih investitorja.
II. Razpisna dokumentacija (projekt za
razpis skupaj s posebnimi pogoji razpisa)
dobite proti plačilu materialnih stroškov na
Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
v sobi št. 8.
III. Orientacijska vrednost razpisnih del
iz II. točke tega razpisa znaša 4,900.000
SIT.
IV. Rok za začetek del je september
1996. Rok izvedbe del je zima 1996/97.
V. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference za razpisano vrsto del,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, zavarovanje izpolnitve
obveznosti,
– celovitost ponudbe.
VI. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
27. avgusta 1996 do 13. ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
“Ponudba, Ne odpiraj! Namakanje Bela Krajina – Srednje Griblje” in točen naslov ponudnika.
VII. Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo v torek, 27. avgusta ob 13.30 v
sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode
3, Črnomelj. Ponudniki, ki bodo sodelovali
pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.
O izboru bodo ponudniki obveščeni najkasneje 5 dni po odpiranju ponudb.
VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila v zvezi z razpisom
dobite tretji in četrti delovni dan po objavljenem razpisu na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj ali po tel.
068/52-040.
Oddaja del je pogojena s pridobitvijo finančnih sredstev MKGP Republike Slovenije.
Občina Črnomelj

Ob-3720
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor objavljata 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 pripravo projekta
gospodarske in prostorske regeneracije
Jesenic
1. Predmet razpisa je priprava projekta
gospodarske in prostorske regeneracije Jesenic, ki bo izvajan v okviru programa Phare – Cross-Border Cooperation Programme.
Izbrani izvajalec bo imel možnost skleniti pogodbo tudi z Evropsko komisijo v
Bruslju, za izvedbo ostalih nalog, ki so določene v programu projekta Feasibility
Study Jesenice (SL-9505.02.02) v vrednosti
40.000 ECU.
2. Uporabniki rezultatov priprave projekta bodo Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, Ministrstvo za okolje in prostor,
Občina Jesenice in drugi izvajalci projekta.
3. Rok izvršitve razpisanega dela je največ 8 mesecev po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.
4. Orientacijska vrednost razpisanega dela je 7,000.000 SIT.
5. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki morajo zagotoviti
ustrezno sestavo izvajalske skupine.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– vsebinsko in časovno razčlenitev izvedbe naloge (program dela),
– imena odgovorne osebe (nosilca) izvedbe naloge in sodelavcev po področjih,
– dokazila o usposobljenosti (reference)
odgovorne osebe in sodelavcev na razpisanem področju dela,
– ceno po fazah dela in plačilne pogoje,
– ime, naslov in telefon pooblaščene osebe ponudnika, ki daje tolmačenja razpisovalcema v zvezi s ponudbo.
7. Razpisovalca bosta pri izbiri izvajalca
naloge upoštevala predvsem naslednja merila:
– usposobljenost ponudnika na razpisanem področju dela,
– kakovost razčlenitve izvedbe naloge
(program dela),
– ceno in plačilne pogoje.
Razpisovalca si pridržujeta pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku izbire izvajalca s ciljem kakovostne izvedbe
naloge in smotrnega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
8. Prednost pri izbiri izvajalca bodo imeli
ponudniki, ki bodo v ponudbo vključili tuje
svetovalne ustanove z izkušnjami na podobnih opravljenih projektih v drugih državah.
9. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo in dodatne informacije do poteka razpisnega roka na Ministrstvu za oko-
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lje in prostor, Župančičeva 6, Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure – odgovorna oseba je Miha Kos, tel. 17-85-756.
10. Rok za oddajo ponudb je torek, 17. 9.
1996. Ponudbe morajo do 12. ure tega dne
prispeti po pošti oziroma biti oddane v vložišču Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana. Ponudba
mora biti v zaprti ovojnici, opremljeni z
imenom in naslovom ponudnika ter napisom “Ne odpiraj – ponudba na javni razpis
– regeneracija Jesenic”.
11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
19. 9. 1996 ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh po zaključenem roku za vložitev ponudb.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
Ministrstvo za okolje in prostor

nosti, Slovenski trg 1, Kranj, do 2. 9. 1996
do 9. ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob
10. uri, v sobi št. 20 upravne stavbe Mestne
občine Kranj.
7. Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – ponudba za investicijsko vzdrževalna dela – vrtci”. Na ovojnici mora biti naveden točen naslov ponudnika.
8. Pomanjkljive in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
10. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Mestni občini Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, pri Vesni Paljk,
tel. 064/373-161.

Predvidena vrednost del znaša
600.000 SIT.
3. Dobava opreme za tekmovanja na
25 m progah. Oprema mora biti montažna
in ustrezati predpisom mednarodne plavalne zveze.
4. Dobava strojev za čiščenje bazena
in pohodnih površin. Zahtevana je zmogljivost strojev za 50 m bazen.
3. Rok za dokončanje del in dobavo opreme je 30. 9. 1996.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o boniteti (BON 1, BON 2),
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– k ponudbi mora ponudnik za točko 2.1.
in 2.2. priložiti izjavo, da je seznanjen z
obsegom del in da jih je sposoben izvesti v
navedenem roku.
5. Merila za izbiro so razpisni pogoji in
ostali pogoji v skladu z odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil, predvsem pa:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji najmanj: po izvršenih
delih ali po izvršenih situacijah,
– rok izvedbe,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo ponudbenih del (tč. 2.1. in 2.2.),
– tehnične lastnosti ponujene opreme (tč.
2.3. in 2.4.),
– garancijski pogoji.
6. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg del v razpisu glede na pridobitev
sredstev (državna sredstva), ponudnik pa v
tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
7. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, v roku 15 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS, do 10. ure. V primeru,
da se rok za oddajo ponudbe izteče na nedelovni dan, se prestavi na prvi naslednji delovni dan. Javno odpiranje ponudb bo isti
dan ob 11. uri, v upravni stavbi Mestne
občine Kranj, soba 20, Slovenski trg 1,
Kranj.
8. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici in
označena “Ne odpiraj – ponudba za TGRC
III. faza”. Na ovojnici mora biti naveden
točen naslov ponudnika.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po dnevu
odpiranja ponudb.
10. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na TGRC III. faza – Pokriti
olimpijski bazen Kranj, Partizanska c. N.
H., Kranj, pri Bojanu Ropretu, tel.
064/224-040.
Mestna občina Kranj

Št. 35101-11/95-5
Ob-3721
Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, Kranj, na
podlagi 3. člena pravilnika o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in v zvezi z 8.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev
investicijsko vzdrževalnih del v stavbah
vrtcev Mestne občine Kranj za leto 1996
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Oddelek za družbene dejavnosti, Slovenski trg
1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izvedba investicijsko
vzdrževalnih del v stavbah vrtcev Mestne
občine Kranj:
a) brušenje in lakiranje parketa v igralnicah 4 vrtcev (okvirna površina 769 m2) –
vrednost 800.000 SIT),
b) menjava obstoječega poda s parketom
(hrast) v 1 vrtcu (okvirna površina 43 m2) –
vrednost 125.000 SIT,
c) zamenjava poškodovanega poda – izvedba v vinas ploščah – v 5 vrtcih (okvirna
površina 205 m2) – vrednost 250.000 SIT,
d) izvedba in montaža zunanjih senčil v
10 vrtcih (okvirna steklena površina 566
m2 ) – vrednost 1,300.000 SIT,
e) menjava luči v igralnicah v 5 vrtcih
(okvirno 37 kom.) – vrednost 350.000 SIT.
3. Izvedba del v septembru 1996 in končanje del do konca septembra 1996.
4. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– plačilni pogoji – plačilo po zaključku
del,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– strokovna usposobljenost.
5. Dokumentacija razpisanih del bo na
razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 162/I, od 20. 8.
1996 dalje, od 10. do 13. ure.
6. Ponudniki, ki bodo sodelovali v javnem razpisu, naj svoje ponudbe z vso potrebno dokumentacijo pošljejo na Mestno
občino Kranj, Oddelek za družbene dejav-

Št. 35101-11/95-5
Ob-3722
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, na
podlagi določil odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del obnove sanitarij v vrtcu
Sonček in spustitev stropa v vrtcu
Kokrica in Orehek
Dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 162/I, od 20. 8.
1996 dalje, od 10. do 13. ure.
Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
Ponudbo za javni razpis predložite do
20. 9. 1996 do 10. ure, na Mestno občino
Kranj, soba 162, Slovenski trg 1, 4000
Kranj.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj, ponudba za izvedbo sanitarij v vrtcih”.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe,
– garancijski roki.
Št. 35101-11/95-5
Ob-3723
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, na podlagi 3. člena pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in v
zvezi z 8. členom 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 zbiranje ponudb za obnovo garderob,
ureditev hodnikov ter nabavo opreme v
TGRC III. faza – Pokriti olimpijski
bazen Kranj
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1.
2. Predmet razpisa je:
1. Obnova obstoječih garderob in ureditev nove garderobe.
Predvidena vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
2. Ureditev hodnikov z nedrsečo talno oblogo.

Št. 272/96-41
Ob-3724
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca obnovitvenih del
stanovanja v razstavne prostore v
spomeniško zaščitenem objektu
1. Predmet razpisa je preureditev hišniškega stanovanja v razstavne prostore.
Zahtevana so gradbena in obrtniška dela v
skladu s konservatorskimi izhodišči.
2. Podatke za izdelavo ponudbe dobijo
ponudniki v upravi Pokrajinskega muzeja
Celje, vsak dan do 15. ure, po objavi v Uradnem listu RS.
3. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja pogodb 16.
dan po objavi.
4. Ponudbe sprejema Pokrajinski muzej
Celje, Muzejski trg 1, Celje, tel.
063/442-633, faks 063/443-384.
Pokrajinski muzej Celje

3. Orientacijska vrednost investicije:
9,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo na Občini Moravče, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro. Vse morebitne dodatne informacije lahko dobite pri Brodar, tel. 061/731-044.
6. Vsebina in oblika ponudb ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
do vključno 29. 8. 1996 do 8. ure, v zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za kanalizacijo”.
8. Odpiranje ponudb bo 29. 8. 1996 ob
9.30, v prostorih Občine Moravče.
9. Ponudniki bodo o izboru pismeno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.

4. Pričetek del: oktober 1996, konec del
december 1996.
5. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem razpisu, lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od 20. 8. 1996 do 23. 8. 1996, med 8. in
12. uro, na upravi podjetja Komunala, Kopališka 2, Murska Sobota.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponujena cena,
– reference ponudnika,
– rok dokončanja del,
– druge ugodnosti.
7. Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč presoja
o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu
z merili iz prejšnjega odstavka.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti
naslednjo dokumentacijo:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) vzorec ponudbe s ponudbenim predračunom s prilogami:
– predračun del (po vrstah del, po postavkah, celotno vrednost itd.),
– rok izvedbe del,
– izhodiščne cenike elementov strukture
cene, praviloma veljavne na datum podpisa
pogodbe,
– datum, do katerega velja ponudba,
d) način obračunavanja del,
e) garancijske roke in način zavarovanja, izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
f) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
g) navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.
9. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis
vodovod Predanovci–Puconci” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici, najkasneje
do 2. 9. 1996 do 12. ure, na naslov: Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2.
10. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v prostorih podjetja Komunala, Kopališka 2, Murska Sobota, 2. 9. 1996 ob
12.15. Pri odpiranju ponudb morajo predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje.
11. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 7 dneh
po odpiranju ponudb.
12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem razpisa.
Komunala, d.o.o., Murska Sobota

Št. 681/96
Ob-3725
Na podlagi 3. člena odloka o določitvi
predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne službe s podelitvijo koncesije za
vzdrževanje cest v Občini Moravče (Uradni
vestnik Občine Moravče, št. 4/96) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Občina Moravče
javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje
cest v Občini Moravče
1. Koncedent: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče.
2. Predmet razpisa: koncesija za vzdrževanje cest v Občini Moravče.
3. Območje koncesije: Občina Moravče.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas – štiri
leta.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo na Občini Moravče, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro. Vse morebitne dodatne informacije lahko dobite pri Brodar, tel. 061/731-044.
6. Vsebina in oblika ponudb ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
do vključno 20. 9. 1996 do 8. ure, v zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za koncesijo
za vzdrževanje cest”.
8. Odpiranje ponudb bo 20. 9. 1996 ob
9. uri, v prostorih Občine Moravče.
9. Ponudniki bodo o izboru pismeno obveščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.
Št. 681/96
Ob-3726
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Moravče
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika
izgradnje kanalizacije – kanal B v
Moravčah
1. Investitor: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanalizacije – kanal B v naselju Moravče.

Št. 681/96
Ob-3727
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Moravče
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca sanacijskih del na
gradu Tuštanj
1. Investitor: Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče in Peter Pirnat, Zg. Tuštanj 1, Moravče.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacije oziroma nove AB plošče na gradu Tuštanj.
3. Orientacijska vrednost investicije:
5,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec.
5. Razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan med 8. in 10. uro pri
Petru Pirnat, Zg. Tuštanj 1 (grad Tuštanj),
Moravče, tel. 061/731-121.
6. Vsebina in oblika ponudb ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
do vključno 29. 8. 1996 do 8. ure, v zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za sanacijska
dela na gradu Tuštanj”.
8. Odpiranje ponudb bo 29. 8. 1996 ob 9.
uri, v prostorih Občine Moravče.
9. Ponudniki bodo o izboru pismeno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Moravče
Št. 10-101/96
Ob-3728
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in plana podjetja
Komunala, d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, Murska Sobota, objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: vodovod Predanovci–
Puconci
1. Naročnik: Komunala, d.o.o., Murska
Sobota.
2. Naziv objekta: vodovod Predanovci–
Puconci.
3. Obseg in vrsta del: pripravljalna dela,
gradbena dela, montažna dela.

Št. 158/96
Ob-3729
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
na osnovi sprejetega odloka o proračunu
Občine Komen objavlja
javni razpis
za izbiro svetovalnega inženiringa za
zgraditev Osnovne šole Štanjel
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86,
Komen.
2. Vsebina razpisa: svetovanje, vodenje
in upravljanje investicije s strokovnim nadzorom za zgraditev Osnovne šole Štanjel,
od pridobitve dokumentacije do primopredaje objekta naročnikov.
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3. Orientacijska vrednost del je ca.
5,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 30. 11. 1997.
B. Posebni pogoji
1. Obseg ponudbe
Ponudniki morajo v razpisnem roku
predložiti pisno ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji, ki mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– dispozicijo pristopa k nalogi,
– ceno vseh del, specificirano po posameznih postavkah na podlagi razpisne dokumentacije, z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– listo referenc o že opravljenih podobnih delih z navedbo naročnika del,
– veljavnost ponudbe,
– navedbo morebitnih dodatnih storitev
ali ugodnosti na področju vodenja in upravljanja investicije,
– vzorec pogodbe, z v tem razpisu predpisano konkurenčno klavzulo,
– registracijo podjetja, iz katere je razvidna dejavnost podjetja.
2. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovnik po dnevu objave,
v prostorih Občine Komen, proti predložitvi
potrdila o vplačilu nevračljivega odkupnega zneska v višini 10.000 SIT na ŽR
51420-630-90072, Občina Komen.
3. Dostava ponudbe
Ponudbo z oznako “Šola Štanjel – Ne
odpiraj” je treba dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje 10 dni po objavi v Uradnem listu RS, na naslov Občina Komen,
Komen 86, 6223 Komen.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po objavi tega razpisa.
4. Merila za izbor ponudbe:
– kvaliteta predstavljene programske zasnove pristopa k izvedbi naloge, s poudarkom na pričakovanih direktnih in indirektnih ekonomskih učinkih, v smislu cene za
m2 objekta in opreme,
– ponudbena cena v kombinaciji z ugodnostmi plačilnih pogojev ter morebitnimi
stimulacijami glede na dosežene cene izvedbe objekta in dobave opreme,
– reference ponudnika,
– dodatne storitvene ugodnosti,
– prednost bodo imela podjetja, ki se ukvarjajo izključno s svetovalnim inženiringom in upravljanjem investicij.
5. Dodatni pogoji
Ponudnik mora sprejeti konkurenčno
klavzulo, da ne bo z nobenim izvajalcem
del ali dobaviteljem opreme za OŠ Štanjel,
sklepal nobenih pogodbenih ali drugih poslov, kot tudi ne kakorkoli sodeloval pri
inženiringih, pri katerih bi kot izvajalec ali
kooperant sodeloval kateri od izvajalcev ali
kooperantov pri OŠ Štanjel, še najmanj 2
leti po primopredaji objekta, brez vednosti
in pisnega soglasja naročnika.

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo prospekta Občine Komen
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Komen, Komen 86,
Komen.
2. Vsebina razpisa: izdelava turistično
promocijskega prospekta Občine Komen.
3. Orientacijska vrednost del je ca.
1,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 20. 11. 1996.
B. Posebni pogoji
1. Obseg ponudbe
Ponudniki morajo v razpisnem roku
predložiti pisno ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji, ki mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– dispozicijo s programsko in oblikovalsko zasnovo oblikovanja turistično promocijskega prospekta Občine Komen,
– ceno vseh del, specificirano po posameznih postavkah z vključenim prometnim
davkom, s tiskanjem v treh tujih jezikih,
– plačilne pogoje,
– listo referenc o že opravljenih podobnih delih z navedbo naročnika del,
– veljavnost ponudbe,
– navedbo morebitnih dodatnih storitev
ali ugodnosti na področju turistične in druge promocije Občine Komen,
– vzorec pogodbe.
2. Dostava ponudbe
Ponudbo z oznako “Turistično-promocijski prospekt – Ne odpiraj” je treba dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 20 dni po objavi tega razpisa.
3. Merila za izbor ponudbe:
– kvaliteta predstavljene dispozicije programske in oblikovalske zasnove, s poudarkom na pričakovanih direktnih in indirektnih ekonomskih učinkih prospekta,
– ponudbena cena v kombinaciji z ugodnostmi plačilnih pogojev,
– reference ponudnika,
– dodatne storitvene ugodnosti, kot kombinacija prospekta z zasnovami in elementi
celostne podobe Občine Komen, seznamom
predlaganih turistično-promocijskih aktivnosti ipd.
4. Dodatni pogoji
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru previsokih ponudbenih cen ali neustreznega doseganja meril za izbiro ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Občina Komen

1. Naročnik: Občina Rogašovci.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokalnih cest.
A) L 5620 Pertoča - Fikšinci, na odseku
Večeslavci (križišče Baraš) - Fikšinci (gasilski dom), dolžina objekta 1,7 km,
B) L 5624 Sotina (R 349) - Sotina (mejni
prehod) na odseku kamnolom Kugla - mejni
prehod, dolžina odseka 1,1 km.
3. Naziv objekta: lokalna cesta.
4. Orientacijska vrednost investicije:
pod A) 20-25 mio. SIT,
pod B) 10-15 mio. SIT.
5. Razpisno in projektno dokumentacijo
po predhodni najavi in plačilu 20.000 SIT,
lahko prevzamejo ponudniki v Uradu župana, Sveti Jurij 14 v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS (tel. 57-558).
6. Rok za izvedbo del je:
pod A) avgust - november 1996,
pod B) oktober - maj 1997.
II. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. reference ponudnika.
2. ponudbena cena.
3. plačilni pogoji, zakon o proračunu RS
ne dovoljuje avansov.
4. garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente 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).
III. Ostali pogoji - ponudniki morajo priložiti k ponudbi:
1. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
sprejema pogoje investitorja.
2. Dokazilo o registraciji firme.
3. Osnutek izvajalske pogodbe.
4. Investitor si pridružuje pravico, da
sklene pogodbo z dvoletnim plačevanjem,
oziroma da ne sklene pogodbe ali pa prilagodi obseg del finančnim zmožnostim.
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
ločeno za obe cesti pod A in B najkasneje
do izteka 30. dne do 12. ure po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina
Rogašovci, Urad župana, Sveti Jurij 14,
9262 Rogašovci, z oznako “Ne odpiraj ponudba - lokalna cesta”.
Obe ponudbi se lahko oddata v isti kuverti.
Javno odpiranje ponud bo prvi naslednji
petek po roku za oddajo ponudb v prostorih
Urada župana, Sveti Jurij 14 ob 12. uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od sprejetja sklepa o
izboru izvajalca.
Občina Rogašovci

Št. 158/96
Ob-3730
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
na osnovi sprejetega odloka o proračunu
Občine Komen objavlja

Št. 401-134/96
Ob-3750
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) objavlja Občina Rogašovci
javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji lokalnih cest:
A. Lokalna cesta L 5620 Pertoča - Fikšinci
B. Lokalna cesta L 5624 Sotina (R349)
- Sotina (mejni prehod z Avstrijo)
I. Splošni pogoji

Št. 401-134/96
Ob3751
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) objavlja Krajevna skupnost Sveti
Jurij
javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji
nekategorizirane lokalne vaške ceste
Makovec-Hajdinjak (Meklika) v KS
Sveti Jurij

Stran 3236
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Krajevna skupnost Sveti Jurij.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija nekategorizirane lokalne vaške ceste Makovec-Hajdinjak (Meklika) v KS Sveti Jurij,
dolžina objekta 535 m.
3. Naziv objekta: nekategorizirana lokalna vaška cesta.
4. Orientacijska vrednost investicije je
4,500.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo o predvidenih delih in porabi materiala lahko ponudniki po predhodni najavi prevzamejo pri
predsedniku KS Sv. Jurij v 15 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS (tel.
57-140).
6. Rok za izvedbo del je september - oktober 1996.
B. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
1. Reference ponudnika.
2. Ponudbena cena.
3. Plačilni pogoji.
4. Garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente
v skladu z 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur.l. RS, št. 28/93
in 19/94).
7. Možnost delitve pogodbene vrednosti
z aneksom k pogodbi o delitvi izvedbe del
na dva dela in sicer na del, ki ga bo v celoti
opravil izvajalec del in na dela, ki jih bodo
izvedli vaščani.
C. Ostali pogoji - ponudniki morajo priložiti k ponudbi:
1. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del ter da
sprejema pogoje investitorja.
2. Dokazilo o registraciji firme.
3. Osnutek izvajalske pogodbe.
4. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo z dvoletnim plačevanjem oziroma da ne sklene pogodbe ali pa prilagodi
obseg del finačnim zmožnostim.
5. V primeru finančne nezmožnosti si KS
Sveti Jurij pridržuje pravico , da izvajalske
pogodbe ne podpiše.
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do izteka 30. dne do 12. ure po
objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Krajevna skupnost Sveti Jurij, Sveti
Jurij 11, 9262 Rogašovci , z oznako “Ne
odpiraj - ponudba - vaška cesta”.
Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji dan po roku za oddajo ponudb v prostorih VGD Sveti Jurij ob 12. uri.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
posredovana pisna obvestila, najkasneje v
30 dneh po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost
Sveti Jurij
Št. 401-134/96
Ob-3752
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) objavlja Krajevna skupnost Pertoča
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javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji nekategoriziranih lokalnih vaških cest:
1. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Pertoča Vukov breg-Bačarove grabe
2. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Večeslavci proti Forjaniču
3. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Ropoča mimo Romov
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Krajevna skupnost Pertoča
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija nekategoriziranih lokalnih vaških cest.
a) Pertoča na odseku Vukov breg-Bačarove grabe:1060m × 3m+2 × 0,75m bankin,
b) Večeslavci na odseku proti Forjaniču:
560m × 2,5m+2 × 0,75m bankin,
c) Ropoča na odseku mimo Romov:
460m × 2,5m+2 × 0,75m bankin.
3. Naziv objekta: nekategorizirane lokalne vaške ceste.
4. Razpisno dokumentacijo o predvidenih delih in porabi meteriala lahko ponudniki po predhodni najavi prevzamejo na sedežu KS Pertoča, Pertoča 55 v 15 dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS (tel.
57-300).
5. Rok za izvedbo del je september-oktober 1996.
B) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. Reference ponudnika.
2. Ponudbena cena.
3. Plačilni pogoji.
4. Garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Možnost delitve pogodbene vrednosti
z aneksom k pogodbi o delitvi izvedbe del
na dva dela in sicer na del, ki ga bo v celoti
opravil izvajalec del in na dela, ki jih bodo
izvedli vaščani.
C) Ostali pogoji - ponudniki moraj priložiti k ponudbi:
1. Izjavo da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del ter da
sprejema pogoje investitorja.
2. Dokazilo o registraciji firme.
3. Osnutek izvajalske pogodbe.
4. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo z dvoletnim plačevanjem oziroma da ne sklene pogodbe ali pa prilagodi
obseg del finančnim zmožnostim.
5. V primeru finančne nezmožnosti si KS
Pertoča pridržuje pravico, da izvajalske pogodbe ne podpiše.
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do izteka 30. dne do 12. ure po
objavi razpisa v Uradnem listu na naslov:
Krajevna skupnost Pertoča, Pertoča 55, 9262
Rogašovci, z oznako “Ne odpiraj - ponudba
- vaška cesta”. Vse ponudbe se lahko oddajo v isti kuverti.
Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji dan po roku za oddajo ponudb v prostorih Krajevne skupnosti Pertoča ob 20. uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od sprejetja sklepa o
izboru izvajalca.
KS Pertoča

Št. 401-134/96
Ob-3753
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) objavlja KS Rogašovci
javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji nekategoriziranih lokalnih vaških cest:
1. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Nuskova slatina–Lapoša
2. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Nuskova proti Bežanu
3. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Rogašovci stari GD-Haužarov breg
4. Nekategorizirana lokalna vaška cesta na pokopališče Rogašovci
5. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Serdica proti Forjanu
6. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Serdica proti Gjergjeku
7. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Serdica na Žimanov breg
8. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Serdica proti Skledarju
9. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Serdica – cesta proti Romom Serdica
(naselje Ljubljana)
10. Nekategorizirana lokalna vaška cesta Sotina na Lapošov breg
11. Nekategorizirana lokalna vaška cesta na pokopališče Sotina pri Tratnjeku
12. Nekategorizirana lokalna vaška cesta na pokopališče Sotina pri Dajču
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Krajevna skupnost Rogašovci.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija nekategoriziranih lokalnih vaških cest.
a) Nuskova na odseku Slatina-Lapoša:
– dolžina odseka 1100 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 9,900.000 SIT.
b) Nuskova na odseku križišča z občinsko cesto proti Bežanu:
– dolžina odseka 280 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 2,380.000 SIT.
c) Rogašovci na odseku stari GD-Haužarov breg:
– dolžina odseka 550 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 4,950.000 SIT.
d) Rogašovci na pokopališče:
– dolžina odseka 150 m,
– širina 3m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,350.000 SIT.
e) Serdica na odseku Nuskova-Forjan:
– dolžina odseka 340 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,70 m,
– orientacijska vrednost 2,890.000 SIT.
f) Serdica proti Gjergjeku:
– dolžina odseka 390 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 3,510.000 SIT.
g) Serdica na odseku Mohap-Žimanov
vrh:
– dolžina odseka 910 m,
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– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 8,190.000 SIT.
h) Serdica na odseku proti Skledarju:
– dolžina odseka 210 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,75 m,
– orientacijska vrednost 1,785.000 SIT.
i) Serdica - cesta proti Romom Serdica
(naselje Ljubljana):
– dolžina odseka 950 m,
– širina 2,5 m,
– bankine 2 × 0,75 m,
– orientacijska vrednost 8,075.000 SIT.
j) Sotina na odseku Lapošov breg:
– dolžina odseka 800 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 7,200.000 SIT.
k) Sotina na pokopališče pri Tratnjeku:
– dolžina odseka 150 m,
– širina 3m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 1,350.000 SIT.
l) Sotina na pokopališče pri Dajču:
– dolžina odseka 300 m,
– širina 3 m,
– bankine 2 × 0,50 m,
– orientacijska vrednost 2,700.000 SIT.
3. Naziv objekta: nekategorizirane lokalne vaške ceste.
4. Razpisno dokumentacijo o predvidenih delih in porabi materiala lahko ponudniki po predhodni najavi prevzamejo na sedežu KS Rogašovci v Rogašovcih 14/b (tel.
57-006) v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
5. Rok za izvedbo del je september - oktober 1996.
B) Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
1. Reference ponudnika.
2. Ponudbena cena.
3. Plačilni pogoji.
4. Garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku.
6. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Možnosti delitve pogodbe z aneksom k
pogodbi o delitvi izvedbe del na dva dela in
sicer na del, ki ga bo v celoti opravil izvajalec del in na del, ki jih bodo izvedli vaščani.
C) Ostali pogoji - ponudniki morajo k
ponudbi priložiti:
1. Izjavo, da je ponudnik seznanjen s terenskimi razmerami in obsegom del, ter da
sprejema pogoje investitorja.
2. Dokazilo o registraciji firme.
3. Osnutek izvajalske pogodbe.
4. Investitor si pridržuje pravico, da sklene pogodbo z dvoletnim plačevanjem, oziroma da ne sklene pogodbe ali prilagodi
obseg del finančnim zmožnostim.
5. V primeru finančne nezmožnosti si KS
Rogašovci pridržuje pravico, da izvajalske
pogodbe ne podpiše.
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do izteka 30. dne do 12. ure po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Krajevna skupnost Rogašovci, Rogašovci 14/b,
9262 Rogašovci, z oznako “Ne odpiraj-ponudba-vaška cesta”.

Javno odpiranje ponudb bo prvi naslednji petek po roku za oddajo ponudb v prostorih KS Rogašovci, Rogašovci 14b ob 12.
uri.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 30 dni od sprejetja sklepa o
izboru izvajalca.
KS Rogašovci

k hladilnici, v skladu z velikostjo gravitacijskega območja, določenega v programu obnove in graditve hladilnih in dodelavnih
zmogljivosti za sadje v Sloveniji.
5. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imeli zahtevki:
– pri katerih bo pri investiciji udeleženo
čimvečje število organiziranih pridelovalcev;
– pri katerih bo investicija pokrivala čimvečje površine nasadov, ki gravitirajo k hladilnici ;
– ki bodo izpolnjevali splošne tehnološke
pogoje in čimveč tehnološko-tehničnih kriterijev iz
6. točke tega razpisa;
– pri katerih je na podlagi investicijskega programa pričakovana večja ekonomičnost projekta;
– pri katerih bo investicija zaključena
najkasneje do konca leta 1997.
6. Pri ocenjevanju posameznih vlog za
podporo investiciji se bodo upoštevali naslednji tehnološko-tehnični kriteriji:
– velikost hladilnice: priporočena velikost je najmanj 1500 ton za pečkarje (jabolka, hruške), za koščičasto sadje in jagodičje
pa najmanj 80 ton;
– velikost hladilne enote (celice): priporočena velikost je najmanj 80 ton, razen za
koščičasto sadje in jagode, kjer je dopustna
manjša velikost celice;
– zagotavljanje najmanj 75% skladiščnih zmogljivosti v razmerah ULO (ultra low
oxygen , to je 1 - 2% O2, 0 - 3% CO2) pri
hladilnicah za pečkarje (jabolka, hruške);
– zagotavljanje plinotesnosti: priporočene naprave so membranski generatorji dušika za odvzemanje dušika, pralniki plina z
aktivnim ogljem za odvzemanje CO2 in računalniško vodeni analizatorji za regulacijo
in nadzor sestave zraka v celicah;
– zagotavljanje ustrezne toplotne izolacije;
– minimalna zmogljivost ohlajevanja celice: priporočena je 20% na dan oziroma
popolna ohladitev na režim hlajenja celotne
količine sadja v 5 dneh;
– površina izmenjevalcev toplote in v času skladiščenja razlika med temperaturo izparevanja in temperaturo prostora največ do
2°C, zaradi zagotavljanja višje relativne
zračne vlažnosti;
– zagotavljanje eliminacije toplote in
preprečevanje nihanj v temperaturi.
7. Subvencija pri investiciji bo dodeljena enemu ali večim investitorjem, do skupne višine razpoložljivih sredstev v letošnjem letu (za dela, izvedena v letu 1996) in
v skladu z časovno dinamiko investicij.
8. Investitorji lahko na tem razpisu kandidirajo le v primeru, da imajo zagotovljena
sredstva za dokončanje investicije.
III. Vsebina zahtevka
1. Zahtevku mora biti priloženo:
– za pravne osebe firmo, ROS in njen
sedež oziroma za fizične osebe ime in naslov investitorja z enotno matično številko
občana, številko žiro računa;
– investicijski program, izdelan po metodologiji, objavljeni v Priročniku za izdelavo investicijskega programa (Inštitut za
ekonomiko investicij, Ljubljanska banka
d.d., Ljubljana 1991), finančni načrt z opredeljenimi viri financiranja (lastna sredstva,

Št. 321-02-063/96-19
Ob-3754
Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1. in
23. člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter
proizvodnje hrane za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 7/96, 13/96, 19/96, 25/96, 33/96, 36/96
in 42-43/96)
javni razpis
za subvencioniranje investicij v
izgradnjo oziroma obnovo hladilnic za
sveže sadje
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa so sredstva , ki se bodo
dodelila za subvencioniranje investicij v izgradnjo in obnovo hladilnic za sadje, ki je
pridelano v Sloveniji in namenjeno za svežo porabo.
Skupna sredstva, namenjena sofinanciranju investicij za investicije po tem razpisu
znašajo: 69,812.000 SIT.
II. Pogoji
1. Pravico do prijave na razpis imajo vsi
investitorji, tržni pridelovalci hrane, in sicer fizične osebe, ki imajo prebivališče v
Republiki Sloveniji, in pravne osebe (gospodarske družbe, zadruge in druge organizacije), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer v lastnem imenu ali po pooblastilu.
2. Investitor, ki je za podporo investiciji,
ki je predmet razpisa, v preteklosti že pridobil sredstva finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane oziroma sredstva, namenjena celostnemu urejanju podeželja in obnovi vasi, ne
more za isti namen kandidirati na tem javnem razpisu.
3. Subvencionira se do 35% vrednosti v
letu 1996 izvedenih del pri posamezni investiciji.
Pri posamezni investiciji se poleg novogradnje objekta oziroma obnove (rekonstrukcije, dozidave) objekta subvencionira
tudi nakup opreme (linija za prevzem sadja,
sortiri stroji ipd.).
4. Posebni pogoji:
– investicije v izgradnjo in obnovo hladilnic za sadje morajo biti v skladu z načrtovano obnovo in graditvijo hladilnih zmogljivosti za sadje po regijah v Sloveniji, ki je
predvidena v Programu obnove in graditve
hladilnih in dodelavnih zmogljivosti za sadje v Sloveniji, ki ga je potrdilo Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS;
– investitorji, ki vlagajo zahtevek za subvencijo, morajo zagotoviti namensko rabo
hladilnic za sadje. Hladilnice morajo biti v
lasti pridelovalcev in kmetijskih podjetij,
povezanih v zadruge ali druge oblike organiziranosti (pogodbena razmerja);
– investitorji, ki vlagajo zahtevek za subvencijo, morajo skupaj pridelati najmanj
50% pridelka sadja na območju, ki gravitira
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kredit, delež MKGP) in terminski plan z
dinamiko stroškov po mesecih; iz investicijskega programa mora biti razvidna zmogljivost hladilnice (v tonah), zmogljivost hladilnih celic (v tonah) in vsi tehnološki parametri;
– veljavno gradbeno dovoljenje za novogradnjo oziroma dovoljenje o priglasitvi
del, če za investicijo gradbeno dovoljenje ni
potrebno;
– dokazilo o lastništvu v primeru investicije v obnovo hladilniških zmoglijvosti;
– dokazilo o skupnem vlaganju večih pridelovalcev, če gre za skupno vlaganje (pogodba o skupnem investiranju) in izjavo o
površinah nasadov in pridelku sadja, pri zadrugah pa še dokazilo o številu pridelovalcev, vključenih v zadrugo in izjavo o njihovih površinah ter pridelkih;
– pooblastilo za vlaganje vloge, če investitor vloge ne vlaga sam.
2. Zahtevke za udeležbo na javnem razpisu zainteresirani investitorji pošljejo na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljubljana.
3. Rok za prijavo na javni razpis je
10. september 1996.
4. Zahtevke bo obravnavala komisija, ki
jo imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. O izbranih zahtevkih
bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano izdalo poseben sklep. Investitorji
bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
zaključku razpisa.
5. Investitorji, ki jim bodo dodeljena
sredstva, bodo sklenili pogodbo o črpanju
sredstev z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in druga določila, so opredeljena v razpisnih pogojih naročnika (skladnost z razpisnimi pogoji, cena, kvaliteta dela...).
6. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki mora
dospeti 11. dan od dneva objave razpisa (ali
prvi naslednji delovni dan), do 10. ure, na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, soba št. 215/II, odpiranje ponudb pa bo
istega dne ob 11. uri, v sobi št. 20.
Ponudbe morajo biti oddane v pravilno
opremljeni in zapečateni ovojnici.
7. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

dan po izteku roka za oddajo ponudb. Kolikor je to dela prost dan, se odpiranje izvede
prvi naslednji delovni dan.
Ponudniki, ki želijo prisostvovati javnemu odpiranju, morajo pred odpiranjem priložiti pisno pooblastilo.
11. Ponudniki bodo o izidu izbora obveščeni najkasneje v zakonitem roku.
Občina Dol pri Ljubljani

Št. 35101-43/95
Ob-3760
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84),
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo investicijsko tehnične
dokumentacije
a) Projekt PGD in PZI rekonstrukcije Zasavske ceste L 4704, na odseku skozi Drulovko, v dolžini 0,3 km.
Orientacijska vrednost del: 1,000.000
SIT.
b) Projekt PGD in PZI rekonstrukcije lokalne ceste L 3815 Goriče–Bašelj, na dveh
odsekih dolžine 1,7 km in 0,75 km.
Orientacijska vrednost del: 1,500.000 SIT.
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije za zgoraj navedena objekta (a, b).
3. Razpisana dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika, soba št. 215/II,
pri J. Smolej, v roku 5 dni po objavi v Uradnem listu RS, od 8. do 11. ure.
4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokončanje pa skladno z dogovorom v pogodbi.

Št. 280/96
Ob-3761
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje Občina
Dol pri Ljubljani
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izdelavo in montažo notranje opreme
javne knjižnice v stavbi osnovne šole
1. Naročnik je Občina Dol pri Ljubljani.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža
notranje opreme centralne javne knjižnice v
stavbi Osnovne šole Dol pri Ljubljani.
3. Razpisno dokumentacijo (popise del,
razpisne pogoje in izvedbeni projekt notranje opreme) lahko ponudniki dobijo oziroma
dvignejo v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Videm 48, v času uradnih ur (ponedeljek,
sreda in petek od 8. do 12. ure), v roku javnega razpisa, s predhodnim nakazilom plačila v
višini
15.000
SIT,
na
ŽR
št.
50102-630-810176 in predložitvijo potrdila.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
in obsegom del pa v podjetju IN-CO servis,
d.o.o., Ljubljana, tel. 061/123-43-47, pri
Franciju Bostiču in pri projektantu arh. Francu Hočevarju, d.i.a., tel. 061/1597-827.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6 mio SIT.
5. Predvideni rok izvedbe del in montaže je do konca marca 1997, naročnik bo
pričetek realizacije uskladil s finančnimi
možnostmi.
6. Glavni kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– kompletnost ponudbe glede na razpisne pogoje (naročnik nepopolnih ponudb ni
dolžan obravnavati.),
– reference ponudnika (izvedba tovrstnih del),
– ponudbena cena z vključenim prometnim davkom, ob tem, da najnižja ponudbena cena ni pogoj za izbiro,
– pogoji za fiksiranje enotnih cen in zavarovanje predplačil,
– garancijsko dobo in zavarovanje kvalitete del.
7. Ponudniki morajo za razpisana dela
podati kompletne ponudbe v roku 30 dni od
objave na naslov: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, 1262 Dol pri Ljubljani, z oznako: “Ne odpiraj – ponudba za opremo knjižnice”.
8. Javno odpiranje ponudb bo ob 12. uri,
v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, v vrstnem redu dospelih ponudb, in sicer tretji

Ob-3762
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a, 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 brez omejitev za
izdelavo programa dolgoročne ureditve
prostorske problematike državne uprave
na območju Ljubljane
1. Predmet razpisa je izdelava programa
dolgoročne ureditve prostorske problematike državne uprave na območju Ljubljane,
po predhodni izdelavi analize obstoječega
stanja, analize perspektivnih potreb po prostorih in analize urbanističnih možnosti
Ljubljane.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 4,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe. Predvideni rok dokončanja del je 90 dni.
4. Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a, pri Alenki Lamovec, tel.
061/1785-570, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure, do vključno 27. 8. 1996.
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 ponudbe so:
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
ovojnicah z naslovom naročnika in ponudnika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je 29. 8. 1996 do
9. ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
29. 8. 1996 ob 10. uri, v sejni sobi Servisa
skupnih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna pooblastila.
Servis skupnih služb Vlade
Št. 006-15-93/96
Ob-3781
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
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čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič

11. Rok za oddajo ponudb je 15. dan po
tej objavi do 11.45.
12. Javno odpiranje ponudb bo na isti
dan, kot je določeno v 11. točki ob 12. uri, v
prostorih Občine Semič.
13. Naročnik si pridržuje pravico, izbrati
izvajalca za vsako posamezno postavko iz
razpisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje pravico določiti eventualni manjši obseg del od razpisnega z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva in se za zmanjšan
obseg del sklene ustrezna pogodba.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo udeležence razpisa razpisna komisija
obvestila v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
15. Ponujena cena se računa franco vgrajene in ustrezno razporejene opreme ter učil
in učnih pripomočkov v prostore obeh objektov A in B.
16. Ob dvigu razpisane dokumentacije
so ponudniki dolžni plačati znesek v višini
5.000 SIT za razpisano dokumentacijo, resnost ponudbe in manipulativne stroške komisije na žiro račun Občine Semič št.
52100-630-40318.
Občina Semič

Sanacija objekta je predvidena v jesenskem času letošnjega leta 1996 po sklenjeni
in podpisani pogodbi.
Investitor si pridružuje pravico spremeniti obseg del ali rok sanacije, glede na planirana sredstva v proračunu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v desetih dneh po odpiranju ponudb.
Občina Sežana

javni razpis
za dobavo in montažo opreme prostorov
Osnovne šole Semič
1. Naročnik: Občina Semič, Semič 14,
Semič.
2. Uporabnik: Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič.
3. Predmet razpisa: oprema ter inventar,
učila in učni pripomočki šolskih prostorov.
4. Orientacijska vrednost:
a) učilnice 8,500.000 SIT,
b) telovadnica 15,000.000 SIT.
5. Rok predaje objekta:
a) učilnice 30. 10. 1996,
b) telovadnica 15. 10. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponujena vrednost,
– funkcionalnost opreme in estetski videz,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji (možnosti izvajalskega
kredita, možnost odloženega plačila na
obroke),
– garancijski roki,
– reference,
– dodatne ugodnosti (daljši garancijski
rok in drugo).
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši.
7. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz razpisnega gradiva, in sicer:
I. Naslovnica (predmet razpisa in vsebina).
II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet ponudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo – dovoljenje Upravne enote,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1
in 2, oziroma 3), ki ne sme biti starejše kot
30 dni.
III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (30 dni),
– rekapitulacija ponudbe (posebej za a
in b),
– popis del s predračunom (na listih ponudnika),
– vzorec pogodbe,
– način obračuna,
– delež stroškov podizvajalcev,
– dinamika plačil,
– način določevanja in obračunavanja
razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenskih pogojev.
IV. Navedba referenc podjetja za podobna dela, kot so razpisana.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak delovni dan po objavi
javnega razpisa v tajništvu Občine Semič.
9. Pisne ponudbe morajo biti oddane v
zapečateni ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj
- ponudba za opremo prostorov OŠ Semič”.
10. Ponudbe morajo vsebovati vse zahtevane razpisne pogoje, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

Ob-3782
Na podlagi 20. člena zakona o finansiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91
in 7/93) ter odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), objavlja Občina Sežana
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del na
stanovanjski hiši Vojkova 1 v Sežani
Predmet razpisa so gradbena in obrtniška
dela za izdelavo armirano-betonske plošče
ter za sanacijo strehe na stanovanjski hiši
Vojkova 1 v Sežani.
Okvirna vrednost del je 5,500.000 SIT.
Dokumentacija razpisnih del je na razpolago na Občini Sežana, Partizanska cesta 4, pri Andreju Pirkovič v pisarni št. 74
ali Nives Stojkovič v pisarni št. 73 v II.
nadstropju objekta. Rok za dvig dokumentacije je od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do vključno osmega dne po objavi razpisa.
Rok za oddajo ponudb je do ponedeljka
dne 9. 9. 1996 do 11. ure v sprejemno pisarno župana. Ponudbe morajo biti zapečatene
in označene z “Ne odpiraj” in z imenom
“Popravilo stanovanjske hiše na Vojkovi 1
v Sežani”.
Odpiranje ponudb bo v torek dne 10. 9.
1996 ob 12. uri v pisarni št. 74 Občine Sežana.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju, predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
– usposobljenost ponudnika,
– cenenost ponudbe na žigosanih popisih,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.

Št. 663-05-411/96
Ob-3783
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programa izgradnje
podporne dejavnosti za razvoj
neprofitno-volonterskih organizacij za
leto 1996
1. Naročnik je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje programa Izgradnje podporne dejavnosti za razvoj neprofitno-volonterskih organizacij, ki
v letu 1996 vključuje:
a) izvajanje projekta Oblikovanje informacijskega centra za neprofitno-volonterske organizacije v okviru Phare programa
ter
b) zagotavljanje prostorske in strokovne
podpore za koordinacijo programa usposabljanja praktičnih učiteljev ter organiziranje
izobraževalnih seminarjev na področju neprofitnega menedžmenta v okviru programa
Johns Hopkins univerze.
Izvajalec programa je lahko pravna oseba, ki je registrirana kot društvo.
3. Višina sredstev namenjenih sofinanciranju programa po tem razpisu znaša
6,100.000 SIT.
4. Ponudbi je potrebno priložiti: ime in
naslov organizacije, dokazilo o registraciji,
navedbo pooblaščene osebe, natančen opis
ponujenega programa s finančno konstrukcijo po opravljenih urah in nalogah, dinamiko realizacije pogodbe po nalogah – terminski plan, dokazila o izpoljnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, zahtevane reference ter morebitna druga dokazila (glej 12. člen odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
V primeru nepopolno izpoljnjene prijave bo ponudba v postopku odpiranja zavrnjena kot nepopolna.
5. Pri izbiri izvajalca programa bodo
upoštevana naslednja merila:
– strokovna usposobljenost za oblikovanje in vodenje računalniško podprtega informacijskega sistema ter ustrezna prostorska (prostor za vodenje izobraževalnih seminarjev za 15–30 ljudi) in tehnična opremljenost (računalnik);
– jasno definiran celostni program izgradnje podporne dejavnosti za razvoj NVO,
vključno s programskima sklopoma, navedenima v razpisu;
– dosedanje izkušnje na področju mednarodnega sodelovanja ter sposobnost (ustna in pisna) komuniciranja v angleškem jeziku;
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– reference in priporočila (domača in tuja);
– lastna udeležba oziroma sofinanciranje iz drugih virov.
6. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS.
7. Pisne ponudbe z vso potrebno dokumentacijo pošljite na posebnem obrazcu, ki
je na voljo na recepciji ministrstva, in sicer v
zaprti kuverti na naslov Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Sektor za socialno varstvo, Kotnikova 5, IV. nadstropje,
Ljubljana, z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za izvajanje programa izgradnje podporne
dejavnosti za razvoj NVO v letu 1996”.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka oddana v glavni
pisarni ministrstva do 15. ure, ali če je zadnji dan roka oddana na pošti s priporočeno
pošiljko.
Upoštevali bomo samo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in bodo opremljene
z zahtevano oznako, ostale bodo ponudniku
vrnjene neodprte.
8. Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996
ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana.
Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo predložiti pooblastilo
za zastopanje.
9. Ponudbe bo pregledala razpisna komisija in ponudniki bodo obveščeni o izboru izvajalca programa v 10 dneh po javnem
odpiranju ponudb.
Financiranje ter druge medsebojne obveznosti med ministrstvom in izbranim izvajalcem bodo urejeni s posebno pogodbo.
10. Zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije dobijo na Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve pri Maji
Vojnovič, tel. 178 34 04.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del skupaj ter obvezno ločeno za
posamezni del.
2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).
3. Da ne pride do poznejših nesporazumov, 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 napiše 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 dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih
del znaša 40 mio SIT.
V. Splošni pogoji
Interesenti lahko dvignejo dokumentacijo na sedežu razpisovalca, kjer lahko pridobijo tudi vse potrebne dodatne informacije
(kontaktna oseba je Miro Majcen, tel.
0601/64-517).
VI. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– predračun,
– dokazilo o registraciji,
– reference in seznam podizvajalcev,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo,
– lastna presoja komisije.
Ponudba mora vsebovati elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno, ločeno po objektih,
način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
6. akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti del,
7. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,
8. način zavarovanja pogodbenih obveznosti,
9. navedba morebitnih podizvajalcev,
10. ponudbi mora biti priložena naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del.
VII. Končna določila
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg razpisanih del v odvisnosti od finanč-

nih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravico do kakršnekoli odškodnine.
Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize ponudb, s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 16.
septembra 1996 do 12. ure, po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, 17. septembra 1996, ob 12.
uri.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Občino Zagorje ob Savi (Modernizacija lokalnih
in krajevnih cest v Občini Zagorje ob Savi)”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, tel.
0601/64-517, Miro Majcen.

Št. 16/96
Ob-3786
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca “Modernizacija
lokalnih in krajevnih cest v Občini
Zagorje ob Savi”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: modernizacija lokalnih in krajevnih cest na območju Občine
Zagorje ob Savi:
– oddaja del za asfaltiranje lokalnih in
krajevnih cest,
– oddaja za izvedbo zemeljskih del na
lokalnih in krajevnih cestah do priprave za
asfaltiranje,
– izvajanje strokovnega in finančnega
nadzora.
3. Lokacija: območje Občine Zagorje ob
Savi.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

Št. 16/96
Ob-3787
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93), Občina Zagorje ob
Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi,
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca “Sanacija plazu na
Šolski cesti”
I. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu na
Šolski cesti v mestu Zagorje ob Savi:
– odvodnjavanje površinske vode in podtalnice z ureditvijo površin.
3. Lokacija: mesto Zagorje ob Savi – Šolska cesta.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno
ceno
Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik ponudi izvedbo vseh razpisanih del skupaj.
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 nesporazumov, 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 napiše 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 dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
2. Ponudnik jamči investitorju za kakovost in solidnost izvedenih del.
IV. Finančni pogoji
Okvirna cena za izvedbo vseh razpisanih
del znaša 12 mio SIT.
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V. Splošni pogoji
Interesenti lahko dvignejo dokumentacijo na sedežu razpisovalca, kjer lahko pridobijo tudi vse potrebne dodatne informacije
(kontaktna oseba je Miro Majcen, tel.
0601/64-517).
VI. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– predračun,
– dokazilo o registraciji,
– reference in seznam podizvajalcev,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo,
– lastna presoja komisije.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno, ločeno po objektih,
način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni,
6. akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti del,
7. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejša od 30 dni,
8. način zavarovanja pogodbenih obveznosti,
9. navedba morebitnih podizvajalcev,
10. ponudbi mora biti priložena naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del.
VII. Končna določila
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati
obseg razpisanih del v odvisnosti od finančnih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravico do kakršnekoli odškodnine.
Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize ponudb, s ciljem racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
Ponudbe morajo biti dostavljene do 2.
septembra 1996 do 12. ure, po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, 2. septembra 1996, ob 13.
uri.
Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni najkasneje 15 dni po odpiranju ponudb.
Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Občino Zagorje ob Savi (Sanacija plazu na Šolski cesti)”.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Občini
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, tel.
0601/64-517, Miro Majcen.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 352-1/96-295
Ob-3789
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor, objavlja, skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

– investitor oziroma naročnik ima pravico uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponudnika,
– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji, vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentacije v celoti soglaša in bodo vsebovani v pogodbi, ki jo bo sklenil z investitorjem oziroma naročnikom; enako izjavo morajo podati tudi glavni podizvajalci,
– v primeru, če je posamezno vprašanje v
razpisni dokumentaciji glede vsebine, postopkov ali rokov urejeno drugače kot s tem razpisom, se upoštevajo določila tega razpisa,
– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,
– ponudnik sme, če je smiselno, predložiti tudi variantno ponudbo, vendar v takem
primeru v ločeni ovojnici in z vsemi elementi ponudbe v celoti,
– stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - ponudba za SB Izola” vsak delovnik med 8. in
12. uro, na naslov: Ministrstvo za zdravstvo,
Ljubljana, Štefanova 5 in sicer v roku 35
dni, pri čemer prične rok teči z dnevom
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na ovojnici mora biti naveden pošiljatelj.
Ponudnik lahko pri pooblaščenem naročniku zahteva podrobnejša pojasnila o razpisanem javnem naročilu samo pisno 5 dni
po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije. Odgovor bo v roku 5 dni posredovan
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
9. Odpiranje ponudb bo 2. delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb in sicer
ob10. uri, v veliki sejni sobi v pritličju Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova
5.
10. Ponudbe bo pregledala razpisna komisija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o rezultatu izbire v roku 14 dni po odpiranju
ponudb.
11. Nepravočasno dostavljena in nepravilno opremljena ponudba bo kot neveljavna vrnjena pošiljatelju.

javni razpis
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Izola, Izola, Polje 35.
2. Predmet razpisa: nakup, dobava, montaža oziroma vgraditev nemedicinske in medicinske opreme.
3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 7 dni po objavi razpisa in sicer v
uradnih urah od 8. do 12. ure v mali sejni
sobi Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana,
Štefanova 5/I., pri dežurni osebi, proti nepovratnemu plačilu 50.000 SIT, vnaprej, na
žiro račun SB Izola, št. 51430-603-31364,
kar se dokaže s kopijo virmanskega naloga.
4. Predmet razpisa je: nakup, dobava,
montaža oziroma vgraditev nemedicinske in
medicinske opreme, kot je razvidno iz elaborata oziroma seznama in opisov opreme
št.: “1002/95, 1.1 in 1.2, z dne februar 1996
ter 4.0. Seznami in opisi opreme za Objekt
A in DTS 2, z dne julij 1996 in za objekt B,
z dne julij 1996”, za objekt: nadomestna
gradnja - preselitev ginekološko - porodniškega in pediatričnega oddelka.
5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 420,000.000 SIT.
6. Predvideni rok pričetka izvajanja naročila je: november 1996,
dokončanja pa: po ponudbi, vendar največ 4 mesece.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe oziroma ponudnika oziroma pogoji ponudbe so:
a.) Merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost kreditiranja,
– kvaliteta in funkcionalnost,
– roki dobav, montaže oziroma vgradnje
(dokončanja),
– garancijski pogoji,
– pogoji (možnosti) vzdrževanja in dobave rezervnih delov z odzivnimi roki,
– šolanje ustreznih kadrov,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma
prednosti ponudnika,
– druga merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
b.) Pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,
se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili obstoječe
opreme, ki je z razpisno opremo smiselno
povezana,
– obveznost ponudnika, da na svoje
stroške zaščiti oziroma zavaruje razpisano
opremo pred vremenskimi , termičnimi,
transportnimi in vsakovrstnimi drugimi vplivi in poškodbami do zapisniško potrjene
primo-predaje pooblaščenemu naročniku,
– sestavni del ponudbe so vsi potrebni
načrti za izvedbo montaže oziroma vgraditev in uporabo razpisne opreme,
– ponudnik mora upoštevati ustrezen/možen transport v zgradbi,

Št. 352-1/96-295
Ob-3790
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, kot
(so)investitor, objavlja, skladno z določili
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolnišnica Novo mesto, Novo mesto, Šmihelska 1
2. Predmet razpisa: nakup, dobava, montaža oziroma vgraditev nemedicinske in medicinske opreme.
3. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dobiti 7 dni po objavi razpisa in sicer v
uradnih urah od 8. do 12. ure v mali sejni
sobi Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana,
Štefanova 5/I, pri dežurni osebi, proti nepovratnemu plačilu 50.000 SIT, vnaprej, na
žiro račun SB Novo mesto, št.
52100-603-30372, kar se dokaže s kopijo
virmanskega naloga.
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4. Predmet razpisa je: nakup, dobava,
montaža oziroma vgraditev nemedicinske
in medicinske opreme, kot je razvidno iz
elaborata oziroma seznama in opisov opreme z oznako: “Popis medicinske, medicinsko tehnične, splošne serijske in neserijske
opreme za preselitveno fazo, Ljubljana Novo mesto, junij 1996, dopolnitev, julij
1996”, za objekt: nadomestna gradnja - preselitev ginekološko - porodniškega in ORL
oddelka.
5. Orientacijska vrednost naročila je
okrog 360,000.000 SIT.
6. Predvideni rok pričetka izvajanja naročila je: november 1996,
dokončanja pa: po ponudbi, vendar največ 4 mesece.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe oziroma ponudnika oziroma pogoji ponudbe so:
a.) Merila:
– cena in plačilni pogoji, možnost kreditiranja,
– kvaliteta in funkcionalnost,
– roki dobav, montaže oziroma vgradnje
(dokončanja),
– garancijski pogoji,
– pogoji (možnosti) vzdrževanja in dobave rezervnih delov z odzivnimi roki,
– šolanje ustreznih kadrov,
– reference,
– druge posebne ugodnosti oziroma
prednosti ponudnika,
– druga merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
b.) Pogoji:
– kompletnost ponudbe,
– fiksne cene, brez možnosti sprememb,
se razumejo po načelu funkcionalni ključ v
roke, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili obstoječe
opreme, ki je z razpisno opremo smiselno
povezana,
– obveznost ponudnika, da na svoje
stroške zaščiti oziroma zavaruje razpisano
opremo pred vremenskimi, termičnimi,
transportnimi in vsakovrstnimi drugimi vplivi in poškodbami do zapisniško potrjene
primo-predaje pooblaščenemu naročniku,
– sestavni del ponudbe so vsi potrebni
načrti za izvedbo montaže oziroma vgraditev in uporabo razpisne opreme,
– ponudnik mora upoštevati ustrezen /
možen transport v zgradbi,
– investitor oziroma naročnik ima pravico uveljaviti vso škodo, ki bi mu nastala
zaradi pogodbene zamude izbranega ponudnika,
– ponudnik mora v ponudbi navesti, da z
razpisnimi pogoji, vključno s podrobnimi
razpisnimi pogoji iz razpisne dokumentacije v celoti soglaša in bodo vsebovani v pogodbi, ki jo bo sklenil z investitorjem oziroma naročnikom; enako izjavo morajo podati tudi glavni podizvajalci,
– v primeru, če je posamezno vprašanje v
razpisni dokumentaciji glede vsebine, postopkov ali rokov urejeno drugače kot s tem razpisom, se upoštevajo določila tega razpisa,
– ponudba mora vsebovati vse elemente
iz razpisa in iz 12. člena odredbe,
– ponudnik sme, če je smiselno, predložiti tudi variantno ponudbo, vendar v takem
primeru v ločeni ovojnici in z vsemi elementi ponudbe v celoti,

– stroške priprave ponudb nosijo ponudniki sami.
8. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v
zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj - ponudba za SB Novo mesto“ vsak delovnik
med 8. in 12. uro, na naslov: Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5 in sicer v
roku 35 dni, pri čemer prične rok teči z
dnevom objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS. Na ovojnici mora biti naveden pošiljatelj.
Ponudnik lahko pri pooblaščenemu naročniku zahteva podrobnejša pojasnila o razpisanem javnem naročilu samo pisno 5 dni
po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije. Odgovor bo v roku 5 dni posredovan
vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
9. Odpiranje ponudb bo 2. delovni dan po
preteku roka za oddajo ponudb in sicer ob
10. uri, v veliki sejni sobi v pritličju
Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5.
10. Ponudbe bo pregledala razpisna komisija. Vsi ponudniki bodo obveščeni o rezultatu izbire v roku 14 dni po odpiranju
ponudb.
11. Nepravočasno dostavljena in nepravilno opremljena ponudba bo kot neveljavna vrnjena pošiljatelju.
Ministrstvo za zdravstvo RS

Vse informacije v zvezi z razpisom posreduje Ogorevc Mihael, gr. inž., KOP Brežice, tel. 0608/64-631.
Ponudbe je treba posredovati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba
za nadzor”, v roku 10 dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni s strani komisije v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice

Št. 05-278/96
Ob-3731
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, Brežice, razpisuje
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nadzor nad izgradnjo vodovoda Prilipe–
Čatež
1. Investitor je Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, Brežice.
2. Lokacija objekta je na območju Občine Brežice, naselje Prilipe, Dvorce in Čatež.
3. Strokovno nadzorstvo se izvaja v smislu določil 61. člena zakona o graditvi objektov ter posebnih zahtev investitorja.
4. Predviden rok začetka del je septembra 1996.
5. Ponudbe je treba oddati v roku 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice,
Cesta prvih borcev 9, Brežice.
6. Okvirna vrednost izgradnje vodovoda
je 100 mio SIT.
7. Projektantska organizacija je Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane.
8. Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti naslednjo dokumentacijo:
– ponudbo s ponudbeno ceno, opcijo ponudbe, rokov izvajanja del, plačilne pogoje,
– dokaz o registraciji, dejavnosti in odločbo za opravljanje dejavnosti,
– lista referenc,
– podatki o kadrih.
9. Merila za izbiro:
– izpolnitev razpisnih pogojev,
– ugodnejša cena,
– plačilni pogoji,
– kadrovska zasedba izvajalca nadzora,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika.

Št. 65/96
Ob-3732
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na podlagi določil
odredbe o postopku izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih naročil in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93, 19/94 in 13/96) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca notranje opreme za
Gimnazijo Frana Miklošiča v Ljutomeru
1. Predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo in vgradnjo opreme obnovljene obstoječe stavbe in novega
prizidka Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer, Prešernova cesta 34.
2. Orientacijska
vrednost
del
je
50,000.000 SIT.
3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa, ponudniki pristajajo na razpisne pogoje 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.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo potrebne informacije
ter razlage za izdelavo ponudbe v roku 7 dni
po objavi v Uradnem listu RS, vsak delovnik med 9. in 12. uro, na Inženiring biroju
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 10, Maribor, tel. 062/226-561, faks 062/27-141.
Pojasnila v času izdelave ponudb lahko
ponudniki dobijo pri Fedorju Eignerju, d.i.a.,
za inženiring in Lučki Kamenik, d.i.a., za
tolmačenje projekta opreme.
5. Razpisno dokumentacijo in projekt
opreme lahko interesenti dvignejo ob predložitvi dokazila o vplačilu 40.000 SIT nepovratnih
sredstev
na
žiro
račun
51800-601-15484.
6. Predvideni rok pričetka del je praviloma v petih dneh po sklenitvi pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom, vendar najpozneje 15. 10. 1996. Rok dokončanja dobave
in montaže opreme naravoslovnih učilnic je
en mesec (15. 11. 1996), ostale opreme pa 4
mesece (15. 2. 1997).
7. O morebitnih odstopanjih iz tehničnih
in finančnih razlogov se bo naročnik pogajal z najugodnejšim ponudnikom pred sklenitvijo pogodbe.
8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so predvsem:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
vseh ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– roki,
– boniteta.
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9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do
19. 9. 1996 do 14. ure, na naslov Inženiring
biro, d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 10, 2000
Maribor.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Oprema za Gimnazijo Ljutomer”.
Za ponudbe, poslane po pošti, velja datum oddaje na poštnem žigu.
10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Valutne in podobne varovalne klavzule
ne bomo upoštevali.
11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Inženiring biroja, Ul. Vita Kraigherja 10, II. nadstropje, v ponedeljek, 23. 9. 1996 ob 10. uri.
12. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v štirinajstih dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ljubljana

jektne skupine ponudnika in potencialnih
zunanjih sodelavcev s področja svoje ponudbe;
4. pristopne izjave potencialnih zunanjih
sodelavcev za izvajanje posamezne naloge
v okviru projektne skupine;
5. datum, do katerega velja ponudba, pri
čemer veljavnost ponudbe ne sme biti krajša od 45 dni od dneva poteka razpisa;
6. ovrednoteno ponudbo s specifikacijo
stroškov (ločeno za delo po porabi ur, materialni stroški, prometni davek) za izdelavo
razpisane naloge za čas trajanja naloge s
terminskim planom izvajanja;
7. izjavo, da je pri sestavi ponudbe upošteval v celoti razpisne in finančne pogoje
naročnika v smislu racionalnejšega gospodarjenja s proračunskimi sredstvi;
8. ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku;
9. navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
VII. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Slovenije.
VIII. Odgovorni nosilec naloge mora biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku in mora izpolnjevati zakonsko opredeljene pogoje za nosilca naloge.
IX. Skupni obseg dela zunanjih sodelavcev na nalogi v projektni skupini ne sme presegati tretjine dela celotne projektne skupine.
X. Naročnik si pridržuje pravico možnosti pogajanja s ponudniki v postopku priprave analize ponudb s ciljem racionalnejšega
gospodarjenja s proračunskimi sredstvi.
XI. Ponudnik za izdelavo svoje ponudbe
dvigne razpisno dokumentacijo (projektno
nalogo, vzorec ponudbe in vzorec pogodbe)
na Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b, pri Mojci Senjur, vsak delovni dan od 20.
8. 1996 do 28. 8. 1996, med 8. in 10. uro.
Na istem naslovu in v istem času lahko
ponudnik dobi tudi druga pojasnila in informacije v zvezi s pripravo ponudbe.
XII. Pisne prijave z vso potrebno dokumentacijo in z oznako “Strokovne podlage
za predpis o odpadkih – Ne odpiraj – Javni
razpis – Ime in naslov ponudnika”, je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo
za okolje in prostor, Uprava 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 29. 8. 1996 do 15. ure.
XIII. Odpiranje prispelih ponudb bo javno, dne 30. 8. 1996 ob 13. uri, v prostorih
Ministrstva za okolje in prostor – Uprave
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1a (sejna soba, IV. nadstropje). Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči zakoniti predstavniki ponudnikov oziroma drugi predstavniki, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom.
XIV. O izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.
XV. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa.
Uprava RS za varstvo narave

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Jesenice

Št. 354-01-116/96
Ob-3745
Uprava RS za varstvo narave v sestavi
Ministrstva za okolje in prostor na podlagi
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izdelavo strokovnih podlag za predpis
o odpadkih
I. Uporabnik: Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa je izdelava strokovnih podlag za izdelavo predpisa o odpadkih.
III. Predvidena vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.
IV. Predvideni rok izvajanja nalog: rok
za začetek izvajanja del na strokovnih podlagah bo 10. 9. 1996, za dokončanje pa
31. 1. 1997.
V. Merila za izbiro:
– reference ponudnika, projektne skupine in potencialnih zunanjih sodelavcev,
– ustreznost kadrovske zasedbe projektne skupine in potencialnih zunanjih sodelavcev,
– usposobljenost ponudnika, da bo večji
del javnega naročila opravil sam s svojimi
strokovnjaki,
– ponudbena cena del,
– trajanje izvajanja del,
– razpolaganje s potrebnimi podatki,
– tehnična opremljenost,
– ugodnosti prijavitelja.
VI. Ponudba mora vsebovati:
1. predmet razpisa;
2. organizacijo (firmo) oziroma ime ponudnika:
– z vsemi potrebnimi podatki za izpolnitev pogodbe,
– overjene podatke o registraciji, v katero spadajo razpisane naloge, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni,
– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področja razpisanih del, vključno
s podatki o tem, za katerega naročnika so
bile opravljene;
3. projektno skupino:
– odgovornega nosilca naloge,
– projektno skupino s podatki o izobrazbeni strukturi in strokovne reference pro-

Ob-3746
Na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

javni razpis
1. Predmet razpisa je obnova plavalnega
bazena na Osnovni šoli Toneta Čufarja na
Jesenicah. Obnova vsebuje tehnološko opremo za pripravo bazenske vode, vljučno z montažo ter obnovo školjke bazena. Obnova mora
zagotoviti neoporečno tehnološko pripravo bazenske vode ter racionalno rabo energije.
Ponudniki si lahko ogledajo bazen od
26. 8. do 30. 8. 1996, od 10. do 12. ure.
Ponudniki naj predložijo ponudbo po postavkah in kot celoto z možnimi zaključenimi fazami.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
Plačila se bodo izvrševala na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96).
3. Predvideni rok pričetka del je september 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– reference,
– cena,
– kadri,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba za obnovo bazena na OŠ T. Čufarja”
je treba dostaviti v zapečateni kuverti, v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
na naslov: Občina Jesenice, C. M. Tita 78,
4270 Jesenice.
6. Za pravočasno poslane ponudbe se štejejo ponudbe, katere pridejo na naslov pod
5. tč. tega razpisa do 2. 9. 1996 do 12. ure.
7. Odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996 ob
12.15, v prostorih konferenčne sobe Občine
Jesenice (I. nadstropje).
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo od dneva objave tega razpisa
dalje, v ponedeljek, sredo ali petek, od 9. do
11. ure, v prostorih Občine Jesenice, Premoženjsko pravna služba, pri kontaktni osebi Valentini Gorišek.
9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila v 8
dneh po odpiranju ponudb.
10. Ponudbi mora biti priloženo:
– firma oziroma ime ponudnika,
– reference,
– dokazilo o kadrovski usposobljenosti,
– dokazilo o registraciji podjetja za dejavnost, katera je predmet razpisa, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o likvidni sposobnosti ponudnika, to je BON-1, BON-2 oziroma BON-3,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, datumom, do katerega velja ponudba, garancijske roke, urna postavka,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– izračun predvidenih stroškov obratovanja po sanaciji ter opis dolgoročnega prihranka.
11. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.
12. Predstavniki ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo, če jih ne zastopa oseba,
pooblaščena v registraciji podjetja – družbe.
Občina Jesenice
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Št. 276/96-41
Ob-3747
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljamo

9. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko interesenti dobijo na Dominvestu, C. Pod gozdom
2.
Vse informacije lahko zainteresirani dobijo pri inž. Noču, tel. 064/81-045.
9. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
sanacija Doma dr. Franceta Berglja” je potrebno oddati do 30. 8. 1996 do 12. ure, v
zapečatenem ovoju na Dominvest Jesenice,
C. Pod gozdom 2.
10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 12.30, v prostorih Dominvesta, C. Pod
gozdom 2. Predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

javni razpis
za tisk knjige
1. Predmet razpisa je tisk knjige Vodnik
Šempeter.
2. Obseg
Naklada: 1000, 2000, 3000.
Ovitek:
Zaprt format: 23 × 28 cm.
Material: 300 g garda mat karton.
Tisk: 5/2.
Dodelava:
– reliefni tisk,
– zlati tisk,
– plastificiranje mat.
Vsebina:
Zaprt format: 23 × 28 cm.
Obseg: 64 strani.
Material: 170 g garda gloss.
Tisk: 6/6.
Vezava: vsebina je lepljena in šivana v
hrbtu naslovnice.
Fotoliti naročnikovi.
4. Predvideno tiskanje oktober ali november 1996.
3. Pisne ponudbe sprejema Pokrajinski
muzej Celje, Muzejski trg 1, do vključno 15
dni po objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe
morajo biti predložene v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za natečaj”.
4. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb
16. dan po objavi.
Pokrajinski muzej Celje
Št. 1.0-1564/96
Ob-3748
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske
železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: obnova dela ostrešja
na blagovnem skladišču na železniški postaji Maribor.
3. Čas izvedbe: leto 1996.
4. Orientacijska vrednost: 13 mio SIT.
5. Informacije o predmetu razpisa in dokumentaciji: SŽ – Sekcija za promet Maribor, Partizanska 50, Maribor, tel.
062/25-124, int. 374, Ajlac.
6. Merila za izbor najboljšega ponudnika
Prednost imajo ponudniki:
– z boljšimi referencami,
– z ugodnejšimi finančnimi pogoji (cena
in roki plačila),
– krajši rok realizacije.
7. Rok za oddajo ponudb: 5. 9. 1996 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za promet, Maribor, Partizanska 50,
Maribor.
8. Odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob
10. uri, v prostorih Sekcije za promet Maribor, Partizanska 50 (šolska soba).

Št. 1.0-1564/96
Ob-3749
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske
železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija odtočnih jaškov na kontejnerskem terminalu SŽ na železniški postaji Ljubljana Moste ob portalnem dvigalu.
3. Čas izvedbe: leto 1996.
4. Orientacijska vrednost: 8 mio SIT.
5. Informacije o predmetu razpisa in dokumentaciji: SŽ – Sekcija za promet Ljubljana, Prometno vozlišče Moste, Kajuhova
51, tel. 061/444-531, Bezjak Vladimir.
6. Merila za izbor najboljšega ponudnika
Prednost imajo ponudniki:
– z boljšimi referencami,
– z ugodnejšimi finančnimi pogoji (cena
in roki plačila),
– krajši rok realizacije.
7. Rok za oddajo ponudb: 5. 9. 1996 do
9. ure, na naslov: Slovenske železnice, d.d.,
Sekcija za promet Ljubljana, Prometno vozlišče Moste, Kajuhova 51, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob 10.
uri, v prostorih šefa prometnega vozlišča
Moste, Kajuhova 51, Ljubljana.
9. O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Področje promet
Št. 2/273-96
Ob-3756
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo objekta
Dom upokojencev dr. Franceta Berglja
na Jesenicah
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
2. Dela so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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 razpisno dokumentacijo.
3.2. Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.
4. Orientacijska vrednost investicije je
9,000.000 SIT.
5. Predvideni roki:
– predviden rok dokončanja gradnje
31. 10. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za

Št. 3366/96
Ob-3757
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Ljubljana, Tomšičeva 6/IV, skladno z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93),
odredbo 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 geotehničnih raziskav
za potrebe projektiranja kanalizacijske
mreže in ostale komunalne
infrastrukture na Rakovi jelši in Sibiriji
v Ljubljani
1. Naročnik Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6/IV, Ljubljana, vabi zainteresirane ponudnike, da skladno s pogoji
tega razpisa predložijo ponudbe za izdelavo
geotehničnih raziskav za potrebe projektiranja komunalne infrastrukture v urejevanem območju Rakove jelše in Sibirije na
ljubljanskem barju.
2. Predmet razpisa in obseg del
Na podlagi izdelane projektne naloge za
geotehnične raziskave, v kateri so prikazani
vsi elementi in izhodišča, tehnologija in
ostali podatki, ponudnik izdela ponudbo po
izdelanem naročnikovem popisu.
Obseg razpisanih del je:
– v obstoječima naseljima izvesti terenske raziskave tal z vrtanjem (28 vrtin v skupni globini 504 m) in statičnimi penetracijskimi sondami (40 CPT sondaž skupne globine 800 m),
– terenske preiskave z odvzemom 110
intaktnih in 50 porušnih vzorcev zemljin ter
85 STP preizkusov, od tega 28 z zabijanjem
2 m pod dno vrtine,
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– geotehnične, laboratorijske preiskave
intaktnih porušnih vzorcev v soglasju z nadzorom,
– izdelava geotehničnih profilov,
– primerjava plitvega in globokega temeljenja,
– izdelava geotehničnega poročila.
Ponudniki naj ponudijo izvedbo v celotnem obsegu razpisanih del. Okvirni popis del je sestavni del razpisne dokumentacije.
3. Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 SIT.
4. Roki: izvedba terenskih del naj bo do
30 koledarskih dni, izdelava analiz in elaborata pa do 45 koledarskih dni. Končni rok
od podpisa pogodbe je največ 75 koledarskih dni.
5. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti sestavljene in njihova vsebina mora biti podana v skladu z
razpisno dokumentacijo in v uvodu navedeno odredbo. Geotehnične analize, ki so predmet tega razpisa in izvedba del, morajo biti
izvedeni v skladu z izdelanim projektom
vrtin in sond in po projektni nalogi ter upoštevati vse dosedanje analize na tem območju. Ponudniki lahko ponudijo variantne
rešitve (zlasti pri predlaganju načina temeljenja komunalne infrastrukture in cest), ki
pa morajo imeti vse potrebne elemente za
kvalitetno analizo le-teh.
6. Jamstvo za sklenitev pogodbe
Ponudbi mora biti priložena bančna garancija za resnost ponudbe, glaseča se na
znesek v višini 2% ponujene cene.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so zlasti:
– primernost predlagane tehnološke rešitve in vpliv na racionalizacijo gradnje, katere bo pregledala strokovna komisija, ki jo
imenuje naročnik,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev,
– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost,
– ponudbena cena, ki mora biti specificirana po posameznih elementih razpisanih
del,
– plačilni pogoji,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoročno izkazujejo pozitivno finančno stanje ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da odda
vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali njihove dele več izvajalcem. Naročnika pri izbiri ne veže najnižja cena, kar izključuje
obveznost skleniti pogodbo s ponudnikom,
ki ponudi najnižjo ceno.
Naročnik si tudi pridržuje pravico zavrniti brez pojasnila o vzroku katerokoli ponudbo ali del le-te, ne da bi imel od ponudnikov kakršnokoli obveznost.
8. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v ponedeljek in sredo, v prostorih Oddelka za stavbna zemljišča, MOL,
Tomšičeva 6, v Ljubljani (četrto nadstropje,
tel. 212-849), med 9. in 14. uro. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o plačilu nevračljivega odkupnega zneska v višini 10.000 SIT na žiro
račun št. 50100-654-40024. Na nakazilu mora biti oznaka “razpis GEOT”.
9. Oddaja ponudb in rok

Vsak ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in na njem mora biti naročnikov naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za stavbna zemljišča,
Tomšičeva 6/IV, 1000 Ljubljana, ter označba “Ne odpiraj – Javni razpis za izbiro
izvajalca geotehničnih raziskav na Rakovi
jelši in Sibiriji”.
Rok za vložitev ponudb je 16. 9. 1996 po
pošti priporočeno ali osebno do 13. ure na
dan odpiranja ponudb, v tajništvo Oddelka
za stavbna zemljišča, Tomšičeva 6/IV, v
Ljubljani. Nepravočasno prispele ponudbe
ne bodo upoštevane.
10. Odpiranje ponudb bo javno 18. 9.
1996 ob 13. uri, v prostorih Oddelka za
stavbna zemljišča, Tomšičeva 6 (četrto nadstropje), v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov morajo pred
odpiranjem ponudb predložiti pisna pooblastila.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za stavbna zemljišča

Št. 822276
Ob-3767
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana, 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
1. za izvedbo ožičenja in vzpostavitve
računalniškega omrežja na Filozofski
fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana
2. računalniška oprema
1. Predmet razpisa je:
a) UTP ožičenje za računalniško informatiko,
b) komunikacijska oprema,
c) omrežni Ethernet adapterji,
d) inštalacijska dela in meritve.
Predvideno število priključnih mest je v
celoti 200 priključkov.
V prvi fazi 100 aktivnih priključkov in 100
pasivnih priključkov (razvod kablaže). Pri
kablaži se delno upošteva obstoječa optična
napeljava po vertikali stavbe, ki bo služila za
nadaljnji razvod UTP ožičenja po horizontali
stavbe. Stavba Filozofske fakultete ima sedem nadstropij, višina nadstropja je 4 m v
tlorisni izmeri 100 m dolžine in 20 m širine.
Ožičenje in komunikacijska oprema mora ustrezati zahtevam standardov: ISO
11801 ter ISO 802.3.
2. Predmet razpisa je:
10 kom. računalniki Pentiumi 100MHz,
Intel, HD 1,6 Gb, RAM 16 Mb, monitorji C
15”, CD-ROM 6 speed, miške LOGITECH,
Windows 95 angleški,
7 kom. tiskalniki – FUJITSU DL-700,
3 kom. tiskalnik – FUJITSU DL-3800,
1 kom. skener barvni A-4 ležeči,
2 kom. skenerja črno-bela A-4 ležeča,
1 kom. modem 28.800 BAUD externi,
1 kom. tiskalnik laser A-3.
Merila za izbiro:
– ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– BON obrazci: 1, 2, 3 (izdan po 27. 7.
1996),
– specifikacija komponent in del s ponudbeno ceno,
– opis ponujene rešitve (zaželjena topologija),
– ponudbena cena, način plačila in stabilnost cen,
– opcija ponudbe, rok izvedbe,
– garancija in servis – odzivni čas,
– garancija za brezhibnost,
– druge ugodnosti.
Razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila dobite vsak delovnik od 13. do 14.
ure na Filozofski fakulteti pri ek. informatiku Alešu Moškonu tel. 1769-410, soba 335.
Pisne ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe.
Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.
Ponudba naj bo ločena za točko 1. in
točko 2. Pošlje se v zapečateni kuverti na
naslov Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2,
Ljubljana ali osebno oddate v tajništvu fakultete, soba št. 524.
Zapečatene kuverte so opremljene: Ponudba na javni razpis “ETHERNET 1” oziroma “Računalniška oprema 2” ne odpiraj.

Št. 2.0.-2788/96
Ob-3758
Na osnovi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske železnice, d.d., objavljajo
javni razpis
za oddajo naročila: generalno popravilo
TMD
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
A – generalno popravilo TMD 911-166
po tehničnem opisu del,
B – generalno popravilo TMD Robel
RW5 po tehničnem opisu del.
3. Lokacija: delavnica izvajalca.
4. Rok izvedbe popravila: 30 dni od vstopa:
A – rok vstopa november 1996,
B – rok vstopa december 1996.
5. Orientacijska vrednost del:
A – 1,786.000 SIT,
B – 1,681.000 SIT.
6. Tehnične in ostale informacije ter razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo od 21. do 23. 8. 1996, od 12. do 14. ure, v
prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Celje, enota Obrtne delavnice, Teharska 8, Celje, pri Firer Alojzu (tel. 063/25-920, int.
369).
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– boljše reference,
– boljši finančni pogoji,
– krajši rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
8. Rok za oddajo ponudb je 30. 8. 1996
do 10. ure, v tajništvu Sekcije za vzdrževanje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2, Celje.
9. Javno odpiranje ponudb bo istega dne
ob 10.30, v prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Celje.
10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice
Infrastruktura
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Odpiranje ponudb je javno, dne 28. avgusta 1996 ob 12. uri v sejni sobi št. 521 na
Filozofski fakulteti.
Izbor izvajalcev za točko 1. in 2. se bo
vršilo ločeno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.
Filozofska fakulteta

da jih ne bo odpravil izbrani ponudnik v
najkrajšem roku. V ta namen bo ponudnik,
če bo izbran za najugodnejšega, predložil
naročniku bančno garancijo oziroma polico
zavarovalnega zavoda, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi.
5. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite pri dr. Darinki Slivnjak, po tel.
065/31-811.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok,
– upoštevana bo tudi kompletnost ponudbe,
– naročnik si pridržuje pravico, da bo
prispele ponudbe obravnaval ločeno za postavke A in B točke 2.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na naslov: Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
p.o., Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13,
z oznako: “Ne odpiraj!” – za razpisno komisijo – za dobavo opreme za okulistični oddelek.
Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponudnika.
8. Rok za oddajo ponudb je 16. 9. 1996.
Razpisna komisija bo ponudbe odpirala 19. 9.
1996 ob 12. uri, v sejni sobi upravnoekonomskega sektorja, na naslovu naročnika.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom z enotnimi cenami na osnovi originalnega teksta naročnika in rekapitulacijo.
Ponudbene enotne cene so fiksne za vso
opremo in se ne morejo menjati,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo,
– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON1, BON2, BON3, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni pred zaključkom razpisnega roka,
– akceptni nalog v višini 20% vrednosti
ponudbe kot jamstvo, da bo izbrani ponudnik sklenil pogodbo za dobavo opreme.
9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca”
Šempeter pri Gorici

lja Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Cankarjeva 5, Ljubljana

Št. 114/96
Ob-3768
Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gorici,
Padlih borcev 13, objavlja
javni razpis
za dobavo opreme za okulistični oddelek
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme za okulistični oddelek.
A. PHACO aparat za operacijo sive mrene:
– trije kompleti UZ PHACO držal s
PHACO iglami pod različnimi koti, silikonski infuzijski rokav,
– možnost sterilizacije infuzijskih cevi,
– neodvisna nastavitev moči UZ, vakuuma ter pretoka, možnost nastavitve dviga
vakuuma,
– držala za I/A z različnimi nastavki
(ravni, ukrivljeni, 30, 90, 180 stopinj, poliranje kapsule, bimanualna I/A...),
– bipolator z nastavitvijo moči s tremi
kompleti,
– gilijotinski vitrektom z možnostjo sterilizacije,
– daljinsko upravljanje vseh funkcij nastavitev iz sterilnega polja,
– automatska kontrola infuzijskega droga.
B. Oftalmološki ultrazvočni aparat
– A scan, B scan, B scan s simultanim
cross vector A, biometrija,
– 10 MHz sonda “solid probe” za B scan,
– ZOOM, merjenje razdalje in površine,
– avtomatska in ročna biometrija s funkcijami katarakta, gosta katarakta, afakija,
pseudofakija, sekundarna inplantacija,
– izračun IOL z najmanj SRK II, SRK T,
BINKHORST II, Holladay za najmanj tri
različe tipe IOL,
– izpis rezultatov (notranji ali zunanji
printer),
– video izhod, oziroma izhod za računalnik,
– izhod za zunanjo tastaturo.
3. Orientacijska vrednost: 9,800.000 SIT.
4. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– za dobavljeno opremo mora biti dostavljena kompletna tehnična dokumentacija, vključno servisni priročniki in ustrezni
atesti in javne listine z veljavnostjo v Sloveniji,
– izbrani dobavitelj bo moral opremo dobaviti, montirati in opraviti izobraževanje
osebja na lastne stroške,
– servis mora biti zagotovljen v Sloveniji.
Izbrani dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem času in to tako, da ne bo motil
obratovanja. Naročnik ima pravico napake
v garancijski dobi odpraviti sam, v primeru,

Ob-3769
Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradbena,
obrtniška, instalacijska dela, zunanja
ureditev in komunalne priključke pri
preureditvi nekdanje vojašnice na Roški
cesti za potrebe Arhiva Republike
Slovenije, Restavratorskega centra
Republike Slovenije in Zgodovinskega
arhiva Ljubljane
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradbena, obrtniška, instalacijska dela, zunanja ureditev in komunalne priključke pri
preureditvi nekdanje vojašnice na Roški cesti za potrebe Arhiva Republike Slovenije,
Restavratorskega centra Republike Slovenije in Zgodovinskega arhiva Ljubljane
skladno z razpisno dokumentacijo po posameznih fazah gradnje.
Z izročitvijo ponudb na podlagi tega razpisa ponudniki pristajajo na razpisne pogoje
investitorja, ki jih ponudniki prejmejo ob
prevzemu dokumentacije in pisno pristanejo,
da v primeru, da bodo kot najugodnejši ponudniki izbrani za izvajanje del, sklenejo pogodbo po načelu “funkcionalni ključ v roke”.
2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo od prvega torka po objavi razpisa v Uradnem listu RS (predvidoma 20. 8.
1996) do naslednjega torka (predvidoma 27.
8. 1996) vsak delovnik med 8. in 13. uro pri
pooblaščencu LIZ-inženiring, podjetje za
pripravo in izvedbo investicij, p.o., Vurnikova
2,
tel.
061/133-62-52
faks
061/319-245, pri Majdi Krampelj ali pri Puš
Janezu, dipl. inž. gr.
Kontaktna oseba za dajanje informacij o
ponudbi je Janez Jereb, LIZ-inženiring, Vurnikova 2, Ljubljana.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na osnovi predhodne predložitve dokazila o plačilu 95.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro
račun 50100-601-11966.
3. Orientacijska vrednost del za gradbena, obrtniška, instalacijska dela, zunanja
ureditev in komunalne priključke znaša
1.700,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je september 1996 praviloma v 8 dneh po podpisu
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsa
dela se bodo izvajala fazno v letih 1996,
1997, 1998, 1999 in 2000 skladno s terminskim planom, ki bo sestavni del pogodbe.
O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehtnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodb. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu od razpisanega.
5. Ponudba mora vsebovati priloge potrebne (glej razpisne pogoje investitorja) za
izbiro najugodnejših ponudb, in sicer predvsem:
5.1 usposobljenost ponudnika za izvajanje ponudbenih del: registracija, odločba o
upravljanju dejavnosti, matična številka,
5.2 reference,
5.3 roki,
5.4 cena (najnižja cena ni pogoj za izbiro),
5.5 bonitete BON 1, BON 2, BON 3 (ne
starejši od 30 dni),
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5.6 dokazilo o sposobnosti prevzema
vseh razpisnih del na posamezni zgradbi.
6. Merila za izbiro najugodnejšega (glej
razpisne pogoje investitorja) ponudnika so
predvsem:
a) popolnost ponudbe,
b) najugodnejši rok za dokončanje vseh
del,
c) najugodnejši finančni pogoji,
č) cena za izvedbo razpisanih del,
d) najugodnejši garancijski roki za izvedena dela,
e) reference,
f) investitor ni dolžan izbrati najcenejšega ponudnika za najugodnejšega,
g) investitor bo pri izboru upošteval samo ponudbe izdelane po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.
7. Naročnik bo izvedeno delo plačeval v
mesečnih situacijah skladno z navodili (navodilo o izvrševanju proračuna Ur. l. RS,
št.13/96 z dne 1. 3. 1996) po potrditvi situacije.
8. Ponudbo je treba oddati najkasneje do
23. 9. 1996 do 11. ure (fizična dostava ponudbe) na naslov Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako “ponudba ne odpiraj Arhiv
Republike Slovenije”.
9. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva oddaje ponudb.
10. Odpiranje ponudb bo javno v prostorih Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana, dne 23. 9. 1996 ob 12. uri.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Ministrstvo za kulturo
Republike Slovenije

6. Specifikacijo opreme za posamezne
prostore lahko dvignete na sedežu Občine
Vojnik, Keršova 1, pri Tonetu Preložniku.
7. Ponudbo je treba oddati najkasneje 10.
dan po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS do 10. ure Občini Vojnik v zaprti ovojnici z napisom “Oprema POŠ Socka – ne
odpiraj”. Če 10. dan ni delovnik, je treba
ponudbe oddati prvi delovni dan po izteku
razpisnega roka istemu naslovniku do 10.
ure.
8. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravila razpisna komisija za šolsko opremo, ki jo
bo imenovala Občina Vojnik.
Javno odpiranje ponudb bo na dan izteka
roka za oddajo ponudb ob 11. uri v sejni
sobi Občine Vojnik, Keršova 1.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
Občina Vojnik

VIII. Ostali pogoji
Vsa ostala pojasnila v zvezi z razpisom
dobite tretji in četrti delovni dan po objavljenem razpisu na naslovu: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj ali po tel.
068/52-040.
Oddaja del je pogojena s pridobitvijo finančnih sredstev MKGP Republike Slovenije.
Občina Črnomelj

Št. 728-8/96
Ob-3770
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Vojnik
javni razpis
za zbiranje ponudb za opremo šolskih
prostorov v podružnični šoli Socka
1. Naročnik: Občina Vojnik, Keršova 1,
Vojnik.
2. Predmet razpisa je oprema za podružnično osnovno šolo Socka z naslednjimi sestavinami:
– dve učilnici,
– hodnik,
– garderoba za učence,
– sanitarije – garderoba,
– kuhinja – lesena varianta,
– shramba,
– vhod v telovadnico,
– shramba za čistila,
– garderoba – ženska,
– garderoba – moška,
– zbornica,
– sanitarije osebja.
3. Okvirna cena ponudbe je 3,500.000
SIT.
4. Rok za dobavo opreme in montažo je
20. september 1996.
5. V ponudbi naj bo navedena tehnična
specifikacija opreme, nabavna cena, garancijski roki. Posebej naj bodo navedeni plačilni pogoji in morebitnimi popusti.

Ob-3771
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), odredbe o
uvedbi finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 23/96) Občina Črnomelj objavlja
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev malega
namakalnega sistema za investitorja
Črnič Jožeta (Griblje 53), p. Gradac
I. Predmet razpisa: ureditev malega namakalnega sistema na površini 3,95 ha na
kmetijskih zemljiščih investitorja.
II. Razpisna dokumentacija (projekt za
razpis skupaj s posebnimi pogoji razpisa)
dobite proti plačilu materialnih stroškov na
Občini Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj
v sobi št. 8.
III. Orientacijska vrednost razpisanih del
iz II. točke tega razpisa znaša 4,900.000
SIT.
IV. Rok za začetek del je september
1996. Rok izvedbe del je zima 1996/97.
V. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje
pogodbenih del,
– reference za razpisano vrsto del,
– cena,
– roki,
– plačilni pogoji, zavarovanje izpolnitve
obveznosti,
– celovitost ponudbe.
VI. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
objave v Uradnem listu RS, na naslov Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
27. avgusta 1996 do 13. ure. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti s pripisom:
“Ponudba, ne odpiraj! Namakanje Bela krajina – Srednje Griblje” in točen naslov ponudnika.
VII. Odpiranje pravočasno prispelih ponudb bo v torek, 27. avgusta 1996 ob 13.30
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode
3, Črnomelj. Ponudniki, ki bodo sodelovali
pri odpiranju ponudb, morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.
O izboru bodo ponudniki pismeno obveščeni najkasneje 5 dni po odpiranju ponudb.

Ob-3772
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), “OKP”
Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13, objavlja
javni razpis
za izdelavo dopolnitve tehnične
dokumentacije PGD in PZI za čistilno
napravo območja Sotelskega jezera v
Rogaški Slatini
1. Naročnik: “OKP” Javno podjetje za
komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.,
Zdraviliški trg 13.
2. Predmet razpisa: dopolnitev tehnične
dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo čistilne naprave za območje Sotelskega jezera
v Rogaški Slatini.
3. Ponudniki si lahko obstoječo tehnično
dokumentacijo ogledajo na sedežu podjetja,
kjer jim bodo na voljo tudi ustne informacije, kakor tudi projektna naloga. Kontaktna
oseba: mag. Vlado Hustić.
4. Ogled dokumentacije je možen do
vključno 26. 8. 1996, vsak dan med 7. in 10.
uro.
5. Dopolnitev projekta se nanaša predvsem na:
– uvedbo podetape pri izgradnji za sedanjo obremenitev – I. faza,
– tehnološko zasnovo in hidravlične izračune prirediti na enostopenjsko ČN. Le-to
prilagoditi tudi novim zahtevam za kakovost efluenta,
– preureditev ozračevalnega bazena v
dvodelnega, poglobitev bazenov in dograditev kompresorske postaje v sklopu iste
lokacije,
– poglobiti vsedalnik zaradi še boljših
učinkov in podaljšati prelivni rob,
– predvideti večji volumen zgoščevalca,
da bo opravljal tudi funkcijo silosa,
– dopolniti objekt dehidracije,
– kjer še ni, upoštevati vgradnjo najsodobnejše opreme (ozračevanje, grablje, mešala, čiščenje peskolova, meritev pretoka in
krmiljenje...).
6. Rok izvedbe tehnične dokumentacije:
– PGD 20. 1. 1997,
– PZI 10. 2. 1997.
7. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika z odločbo za tovrstno opravljanje dejavnosti,
– reference, s poudarkom na projektiranju komunalnih čistilnih naprav,
– opcija ponudbe.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– rok,
– ponujena cena,
– kadri,
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– plačila,
– ostale ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
9. Oddaja ponudb
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno
oddati do 2. 9. 1996 do 12. ure, na naslov:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o., Zdraviliški trg 13,
v zapečateni ovojnici z oznako: “Ponudba
za čistilno napravo Rogaška Slatina – Ne
odpiraj”.
Ponudbe bo odpirala strokovna komisija
16. dan po objavi, tj. 3. 9. 1996 ob 12. uri, v
prostorih “OKP” Javnega podjetja za komunalne storitve, Zdraviliški trg 13.
Za prisotnost ponudnikov pri odpiranju
ponudb je potrebno pooblastilo.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki obveščeni pismeno najkasneje v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
“OKP” Javno podjetje za
komunalne storitve
Rogaška Slatina, d.o.o.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni s strani komisije v tridesetih dneh po odpiranju ponudb.
Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice

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. Vsak ponudnik mora podati izjavo, da
je proučil terenske razmere z obsegom del
in da nima pripomb. Če ima pripombe k
razpisni dokumentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni prilogi.
4. Ponudba mora biti izdelana po posameznih postavkah.
III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil
vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvalitetno in to v skladu s tehnično dokumentacijo,
veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, tehničnimi navodili in normami in to v pogodbenem
roku, kolikor bo z njim sklenjena pogodba.
IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo
dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 51600-601-24464
Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko pridobijo tudi vse eventualno potrebne dodatne informacije (kontaktna oseba je teh. vodja strojne službe Mlakar Janko).
V. Končna določila
Investitor bo pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteval naslednje kriterije in merila:
– dokazila o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da glede na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,
– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,
– investitor si pridržuje pravico korigirati obseg del glede na razpisno in projektno dokumentacijo.
Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3. ponudbeno ceno,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja
ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske
razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbenih del.
Rok za oddajo ponudb je do 30. 8. 1996
do 10. ure v tajništvu Rudnika Senovo v
zapiranju, Titova 106, Senovo.
Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako: “Ponudba – Ne odpiraj (Rekonstrukcija kurilnice na obratu Ravne)”.
Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradba), dne 30. 8. 1996 ob 10. uri.
Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudniku
Senovo v zapiranju, d.o.o., tel. 0608/79-300,
pri Jožetu Kržanu, dipl. inž. rud.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Št. 05-278/96
Ob-3773
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, Brežice, razpisuje
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nadzor nad izgradnjo vodovoda Prilipe–
Čatež
1. Investitor je: Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9,
Brežice.
2. Lokacija objekta je na območju Občine Brežice, naselje Prilipe, Dvorce in Čatež.
3. Strokovno nadzorstvo se izvaja v smislu določil 61. člena zakona o graditvi objektov ter posebnih zahtev investitorja.
4. Predviden rok začetka del je september 1996.
5. Ponudbe je treba oddati v roku 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice,
Cesta prvih borcev 9, Brežice.
6. Okvirna vrednost izgradnje vodovoda
je 100 mio SIT.
7. Projektantska organizacija je Vodnogospodarski inštitut iz Ljubljane.
8. Razpisni pogoji
Ponudniki morajo v svoji ponudbi predložiti naslednjo dokumentacijo:
– ponudbo s ponudbeno ceno, opcijo ponudbe, rokov izvajanja del, plačilne pogoje,
– dokaz o registraciji dejavnosti in odločbo za opravljanje dejavnosti,
– lista referenc,
– podatki o kadrih.
9. Merila za izbiro:
– izpolnitev razpisnih pogojev,
– ugodnejša cena,
– plačilni pogoji,
– kadrovska zasedba izvajalca nadzora,
– reference,
– druge ugodnosti ponudnika.
Vse informacije v zvezi z razpisom posreduje Ogorevc Mihael, gr. inž. KOP Brežice, tel. 0608/64-631.
Ponudbe je treba posredovati v zaprtih
ovojnicah z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba
za nadzor”, v roku deset dni po objavi tega
razpisa v Uradnem listu RS.

Št. 301/96
Ob-3774
Na podlagi 20. člena zakona o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
23/92, 52/92 in 7/93) razpisuje Občina Velike Lašče
javni razpis
za izbiro izvajalca za asfaltiranje
krajevnih cest
1. Predmet razpisa je izbiranje najugodnejšega izvajalca za asfaltiranje krajevnih
cest na območju Občine Velike Lašče.
2. Investitor del je Občina Velike Lašče,
Velike Lašče 15, Velike Lašče.
3. V sklopu tega se predvideva asfaltiranje krajevnih cest v dolžini 2.500 m.
4. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
dan od 8. do 12. ure na sedežu Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15, tel. 061/789-238.
5. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva,
oziroma pravico do odstopa od podpisa pogodbe. V tem primeru izvajalec ni opravičen
do odškodninskega zahtevka iz tega naslova.
6. Asfaltiranje del bi se izvajalo predvidoma v prvi polovici meseca septembra.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so reference s področja del, ponudbena cena, način plačila in fiksnost cen, opcija ponudbe, garancijski roki, kakor tudi
morebitne druge ugodnosti.
8. Rok za dostavo ponudb je 7 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 8. ure na
naslov: Občina Velike Lašče, Velike Lašče
15, 1315 Velike Lašče, v zapečateni kuverti
z oznako “razpis za asfaltiranje krajevnih
cest – Ne odpiraj”.
9. Odpiranje ponudb bo še istega dne ob
20. uri na sedežu Občine Velike Lašče, Velike Lašče 15.
10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca obveščeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Občina Velike Lašče
Št. 2184
Ob-3775
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo kotlov
in sprememba goriva iz premoga na
ekstra lahko olje na Rudniku Senovo
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: zamenjava kotlov in
sprememba goriva iz premoga na ekstra lahko olje.
3. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.
4. Predviden rok za dokončanje del je
30. 9. 1996.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izvedbo vseh
razpisanih del ali le posamezni del.
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Št. 6/96
Ob-3776
Na podlagi zakona Republike Slovenije
in določil odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa za izvedbo gradbeno obrtniških
del, ki se financirajo iz proračuna, KS Krmelj objavlja

1. Uporabnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni svet, Ljubljana, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa je preureditev velike
sejne dvorane na Magistratu v Ljubljani, s
poudarkom na posodobitvi izrabe prostora
za nemoteno delo, tehnični opremi, ustrezni
osvetlitvi, ogrevanju in prezračevanju ter
obnovi sten, tlaka, stropa in opreme.
3. Prevzem dokumentacije: ponudnik
prevzame razpisno dokumentacijo in prejme željene informacije od 20. 8. do 26. 8.
1996, od 10. do 13. ure, v prostorih Mestne
občine Ljubljana, pri sekretarju Mestnega
sveta, Ljubljana, Mestni trg 1, po predložitvi petega virmana o plačilu stroškov iz 5.
točke tega razpisa.
4. Vsebina ponudbe:
– cena izdelave razpisanih del,
– idejni projekt arhitekture, strojnih in
elektroinstalacij ter opreme,
– predračun stroškov razpisanih del,
– ponudba za izvedbo PGD in PZI ter
rok,
– vsi elementi 12. člena odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa.
5. Razpisna dokumentacija:
– risbe dvorane iz arhiva mesta Ljubljana,
– projektna naloga,
– posebni razpisni pogoji, ki so obvezujoči in so sestavni del tega razpisa,
– v skladu z 11. členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa, mora
ponudnik plačati stroške razpisne dokumentacije in razpisa v znesku 5.000 SIT na žiro
račun št. 50100-637-813-003, Sredstva za
delo MUO.
6. Vrednost investicije je ocenjena na
35,000.000 SIT.
7. Rok preureditve: dela se bodo izvajala v letu 1996.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– usposobljenost ponudnika in sodelavcev za realizacijo razpisanih del,
– cena ponudene idejne rešitve,
– strokovna in najboljša tehnična rešitev
z vpetostjo v obstoječi prostor,
– reference ponudnika,
– rok za izdelavo PGD in PZI ter cena,
– kompletnost ponudbe,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
9. Rok za oddajo ponudbe je 30. 9. 1996,
priporočeno po pošti ali osebno v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis” na naslov Mestna občina Ljubljana,
Mestni svet, Ljubljana, Mestni trg 1.
10. Odpiranje bo javno in bo datum določen v posebnih razpisnih pogojih.
11. O izbiri bo ponudnik obveščen skladno z odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa.
Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja

javni razpis
za gradbeno obrtniška dela pri izgradnji
pločnikov v naselju Krmelj
1. Predmet razpisa:
– priprava trase za izgradnjo pločnikov,
– izvedba gradbenih del na delu odseka
(podporni zid),
– polaganje robnikov ter kabliranje za
javno razsvetljavo,
– priprava za asfaltacijo in asfaltacijo
pločnikov.
2. Posebni pogoji
A) Ponudnik se obvezuje izvršiti vsa dela v skladu s projektno dokumentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, tehničnimi navodili in normami.
B) Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
C) V svoji ponudbi naj ponudnik posebej navede garancije za posamezna dela.
D) Ponudnik mora k ponudbi predložiti
dokazilo o registraciji in dejavnosti firme
ali veljavno obrtno dovoljenje ter reference
za izvajanje takšnih in podobnih del.
3. Splošni pogoji
E) Rok za sprejem ponudb je osem dni
od objave v Uradnem listu RS, poštno priporočeno na naslov KS Krmelj, Krmelj 88,
8296 Krmelj, ali osebno tajnici KS Krmelj.
F) Ponudba naj bo oddana v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, javni razpis!”.
G) Odpiranje ponudb bo javno in bo prvi
delovni dan po izteku prijavnega roka, ob
20. uri, v prostorih KS Krmelj.
I) Ponudnik se lahko seznani s seznamom
predvidenih del v prostorih KS, od 20. 8.
1996 do 23. 8. 1996, od 19. do 20. ure, ali se
najavi tajnici KS na tel. 0608/84-057.
J) Okvirna cena del je 3,2 mil SIT.
Pričetek gradnje je takoj po zaključku
razpisa oziroma po podpisu pogodbe. Rok
izgradnje je 22. oktober 1996. Vsa dela se
bodo obračunala po dejanskih izmerah.
Predplačil ni.
K) Merila za izbiro izvajalca so cena,
plačilni pogoji, garancija, reference in ostali pogoji pod 2. tč. Upoštevali bomo le ponudbe, ki bodo prispele v predpisanem roku
in bodo izpolnjevale razpisne pogoje.
O izbiri bomo ponudnike obvestili 3 dni
po odpiranju ponudb.
Krajevna skupnost Krmelj
Št. 1161
Ob-3777
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi
ZIPro za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro najboljše idejne rešitve
prenove velike sejne dvorane na
Magistratu v Ljubljani, Mestni trg 1

Ob-3778
Inštitut za biologijo, Karlovška 19, Ljubljana, skladno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbo o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega

javni razpis
za izbiro projekta in I. faze izgradnje
raziskovalnega plovila – čolna za
Morsko biološko postajo Piran Inštituta
za biologijo Ljubljana
1. Naročnik: Inštitut za biologijo, Karlovška 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta z
ustrezno projektno-izvajalsko tehnično dokumentacijo za raziskovalno plovilo – čoln
in izdelava I. faze izgradnje raziskovalnega
plovila – čolna za Morsko biološko postajo
Piran Inštituta za biologijo Ljubljana (v nadaljevanju: raziskovalno plovilo), in sicer
na funkcionalni ključ v roke.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo, ki opredeljuje zahtevo naročnika po tem razpisu, v sedmih dneh od dneva razpisa v Uradnem listu RS, vsak delovni
dan od 8. do 10. ure, na Morski biološki
postaji Inštituta za biologijo, Fornače 41,
Piran.
Po preteku roka za dvig razpisne dokumentacije, naročnik razpisne dokumentacije ne vroča.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak delovni dan od 8. do
10. ure, v roku sedem dni od dneva razpisa
v Uradnem listu RS, na tel. 066/746-368,
pri Janezu Forte iz Morske biološke postaje
Piran, Fornače 41.
4. Vrednost naročila po tem razpisu skupaj je do največ 40,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico skrčiti obseg del v razpisu glede na pridobljena sredstva Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Izvajalec v tem primeru ni
upravičen do odškodninskega zahtevka.
Naročnik si pridrži pravico, da z izbranim ponudnikom v pogodbi dogovori še dodatni obseg in vrsto del pri I. fazi izgradnje
raziskovalnega plovila glede na ponujene
možnosti izbranega ponudnika po projektu
in omejenosti vrednosti tega razpisa.
Naročnik si tudi pridržuje pravico odstopiti od razpisa, kolikor v proračunu ne bodo
zagotovljena sredstva za razpisani projekt,
brez kakršnihkoli obveznosti do ponudnikov.
5. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo ponujale skupaj projekt s tehnično dokumentacijo in izgradnjo I. faze raziskovalnega plovila – čolna glede na zahteve razpisne dokumentacije, napisane v slovenskem
jeziku.
Ponudnik lahko ponudi variantne rešitve, ki morajo imeti vse potrebne elemente
za kvalitetno analizo le-teh in ovrednotene
vrednosti izdelave celotnega projekta ter
stroške delovanja in vzdrževanja (poraba
goriva in maziva, stroški rednega servisiranja, potrebna profesionalna/amaterska posadka, ki jo zahteva upravljanje plovila v
vseh pogojih plovbe, čas in stroški usposabljanja za upravljanje plovila ipd.).
Delne ponudbe ali samo za projekt z
ustrezno tehnično dokumentacijo ali samo
za izgradnjo I. faze raziskovalnega plovila
– čolna ali samo za posamezni sklop iz dela
tega razpisa, pri izboru ne bodo upoštevane.
6. Začetek del za projektno-tehnično in
izvajalsko dokumentacijo za raziskovalno
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plovilo ter izdelava I. faze izgradnje raziskovalnega plovila takoj po sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem.
Zaželjeni rok za dokončanje del po tem
razpisu je šest mesecev po podpisu pogodbe.
7. Merila za izbiro:
– skladnost predložene ponudbe z razpisnimi pogoji naročnika,
– ustreznost tehničnim zahtevam in predpisom o gradnji plovil,
– racionalnost projektantske rešitve – tako za vrednost dograditve raziskovalnega
plovila v celoti po projektu kot za stroške
delovanja in vzdrževanja – ki zagotavlja tudi faznost izdelave za celovito dograditev
raziskovalnega plovila in vgraditev razne
raziskovalne opreme v njega,
– ceno oziroma vrednost celovite ponudbe in obseg ponujenih del za ponujeno vrednost,
– plačilni pogoji, z možnostjo obročnega plačila,
– reference ponudnika in morebitnih podizvajalcev na področju projektiranja in izdelave morskih plovil,
– delež domačih proizvodov v ponujeni
vrednosti ponudbe,
– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost ponudnika in morebitnih
predlaganih podizvajalcev,
– oddaljenost ponudnika in morebitnih
podizvajalcev za izgradnjo I. faze po tem
razpisu od kraja predvidene splovitve raziskovalnega plovila,
– dane garancije za upoštevanje vseh potrebnih predpisov za projektiranje plovila in
garancije za ponujeni obseg izgradnje po tem
razpisu, za uporabljene materiale pri izgradnji plovila, vgrajeno ladijsko opremo in instrumente, za elektro in strojne motorje,
– možnost servisiranja plovila, motorjev
plovila in opreme ter pogoji servisiranja,
– izobraževanje in usposabljanje za samostojno upravljanje z raziskovalnim plovilom,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoročno izkazujejo stanje ponudnika,
– morebitne dodatne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik,
– izvajanje notranje kontrole pri projektiranju in izvajanju del.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša, kar izključuje obveznost skleniti
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najnižjo
ceno.
8. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:
8.1. firmo oziroma ime ponudnika,
8.2. overjeno dokazilo o registraciji ponudnika in morebitnih podizvajalcev, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni,
8.3. kopijo odločbe o dovoljenju za
opravljanje dejavnosti ponudnika in morebitnih podizvajalcev, za področja, kot so v
ponudbi navedeni za izvrševalca, ki ne sme
biti starejša od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
8.4. referenčno listo podjetja in morebitnih podizvajalcev,
8.5. ovrednoteno ponudbo, posebej za izdelavo projekta in projektno-izvedbene dokumentacije in posebej za izgradnjo ponujenega obsega I. faze izgradnje raziskovalnega plovila, v fiksnih cenah, ki vključujejo

vse dajatve (davki, carine, takse ipd.), po
principu “funkcionalni ključ v roke” s prevzemom splovljenega plovila ob Piranskem
pomolu,
8.6. terminski plan izvedbe del z opredelitvijo vrednosti posamezne faze,
8.7. predračun pogodbenega dela, s tem,
da je vrednost del prikazana ločeno po naslednjih skupinah:
– dobavljena oprema in material, kamor
je šteti le tisto opremo in material, ki bo
porabljen pri izgradnji I. faze raziskovalnega plovila, ločeno za tistega, ki se namerava
uvoziti in tistega, ki je domačega izvora,
– dobavljene storitve, kamor spadajo storitve, ki jih bodo opravljali podizvajalci oziroma zunanji (ki niso registrirani v RS) izvajalci,
– drugi neposredni stroški, kamor je všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo uporabljene opreme pri izgradnji raziskovalnega plovila,
– plače neposrednih izvajalcev v bruto-bruto znesku,
– stalni (splošni) stroški, v katere vključiti stroške uprave, trženja, reklamacij, dobička, splošni stroški amortizacije, s katero
ponudnik obremenjuje vrednost ponudbe
(brez tiste, ki je prikazana že v tretji alinei
te točke),
– prometni davek,
8.8. rok plačila, ki ne sme biti krajši od
45 dni po potrditvi računa s strani naročnika,
8.9. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene vrednosti,
8.10. pisno soglasje ponudnika, da bo v
svoje breme zavaroval morebitne zahteve
naročnika iz naslova neizpolnitve, napačne
izpolnitve ali eventualnih zahtevkov iz naslova garancije za opravljena dela z na prvi
poziv plačljivo garancijo prvorazredne poslovne banke v višini 20% od ponudbene
vrednosti z veljavnostjo 30 dni po izteku
garancijskega roka in ki jo bo moral, če bo
ponudnik izbran kot izvajalec, predložiti naročniku v roku 14 dni po obojestranskem
podpisu pogodbe, sicer se šteje, da je ponudnik odstopil od pogodbe,
8.11. pisno izjavo ponudnika, da je pripravljen sprejeti popravke k ponujenim finančnim določbam v pogodbi glede na zahteve Ministrstva za finance,
8.12. poimenski seznam strokovnjakov
in njihovih kvalifikacij,
8.13. pisna izjava ponudnika, da bo v
raziskovalno plovilo vgrajena le oprema z
ustreznimi veljavnimi certifikati in atesti ter
da bo potrebno dokumentacijo zagotovil v
slovenskem jeziku, kar velja tudi za navodila o uporabi plovila,
8.14. ponujene garancije, pri čemer ta ne
sme biti krajša od 1 leta od dneva prevzema
raziskovalnega plovila,
8.15. pooblaščene servise za servisiranje
raziskovalnega plovila in vgrajene opreme,
8.16. ime pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki bo tolmačila ponudbo,
8.17. obrazec BON-1 in BON-2 oziroma
BON-3 (APPNI), ki ne sme biti starejši od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS,
8.19. morebitne druge ugodnosti.
9. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršnokoli predplačilo ali rok plačila, krajši od 45
dni, se pri izbiri ne bodo upoštevale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov brez
pojasnila o vzroku, ne da bi to imelo do
ponudnika kakrkšnekoli obveznosti.
10. S pogodbo dogovorjeni roki bodo
fiksni. V primeru zamude do 30 dni bo izbranemu izvajalcu zaračunana pogodbena
kazen v višini 0,17% pogodbene vrednosti
za vsak dan zamude. Če bi bila zamuda
daljša od 30 dni, si naročnik pridrži pravico
odstopiti od pogodbe brez dodatnega naknadnega roka za izpolnitev, s tem da mu bo
izbrani izvajalec dolžan povrniti škodo.
11. Rok za sklenitev in podpis pogodbe
z izbranim ponudnikom je do 14. 10. 1996.
Kolikor do tega roka izbrani izvajalec ne
podpiše pogodbe, se šteje, da je od svoje
ponudbe odstopil iz krivdnega razloga na
njegovi strani.
12. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpiraj, javni razpis za izbiro projekta in I. faze
izgradnje raziskovalnega plovila – čolna za
MBP”.
Na kuverti mora biti naveden tudi točen
naslov ponudnika.
13. Ponudbe morajo prispeti v tajništvo
Inštituta za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke,
do vključno 18. 9. 1996 do 15. ure.
14. Odpiranje ponudb bo 19. 9. 1996 ob
9. uri, v sejni sobi št. 0.3.9., I. nadstropje
Inštituta za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo.
15. Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prejete pravočasno in ki bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.
Nepravočasno prispele ponudbe, nepravilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.
16. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
Inštitut za biologijo
Št. 351-50/96
Ob-3788
Na podlagi pravilnika o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84),
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za:
Obnovo trga pred občinsko zgradbo
Dokumentacija razpisanih del bo na razpolago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 215/II, pri Jani
Smolej, sedmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: obnova trga pred občinsko zgradbo.
3. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, dokončanje pa skladno z dogovorom v pogodbi.
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Orientacijska vrednost del je 3,000.000
SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in druga določila so opredeljena v razpisnih pogojih naročnika (skladnost z razpisnimi pogoji, cena, kvaliteta dela...).
5. Interesenti morajo oddati ponudbe
osebno ali s priporočeno pošiljko, ki mora
dospeti 11. dan od dneva objave razpisa (ali
prvi naslednji delovni dan) do 10. ure na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, soba št. 215/II, odpiranje ponudb pa bo
istega dne ob 11. uri, v sobi št. 20.
Ponudbe morajo biti oddane v pravilno
opremljeni in zapečateni ovojnici.
6. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Mestna občina Kranj

najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 23. 8. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Barbara Likar, dipl.
inž. (tel. 061/13-222-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 9. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Študija
hrupne obremenjenosti in predloga protihrupnih ukrepov na območju naselja Brezovica.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 23. 8. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Andrej Vovk,
dipl. inž. (tel. 061/13-222-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 9. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izvedba sanaije viadukta Unec (6-5 L + D. objekt) na AC Ljubljana - Divača.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS d.d.

Št. 110-1/96/368
Ob-3779A
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne
dokumentacije idejnega projekta za AC
odsek Cogetinci-Beltinci-Radmožanci
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 23. 8. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Barbara Škraba, dipl.
inž. (tel. 061/13-222-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 9. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdelava projektne dokumentacije idejnega projekta za AC odsek Cogetinci-Beltinci-Radmožanci.
Javno odpiranje ponudb bo 17. 9. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96/435
Ob-3779B
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Študija hrupne
obremenjenosti in predloga
protihrupnih ukrepov na območju
naselja Brezovica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-

Št. 110-1/96-393

Ob-3779C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Nabava mehanizacije in
opreme za vzdrževanje Hoče - Arja vas
za AC bazo Tepanje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 26. 8. 1996 dalje, strokovne informacije vam posreduje Danilo Štor, dipl. inž.
(tel. 063/442-000), Celje.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 9. 1996 do 10.30 v vložišče
DARS, d.d., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Nabava
mehanizacije in opreme za vzdrževanje
Hoče - Arja vas za AC bazo Tepanje.
Javno odpiranje ponudb bo 19. 9. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Št. 110-1/96/438
Ob-3779Č
Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.) za potrebe opravljanja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izvedba sanacije viadukta
Unec (6-5 L + D. objekt) na AC
Ljubljana - Divača
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 60.000 SIT) na DDC,

Št. 110-1/95
Ob-3780A
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Idejni projekt - rekonstrukcija
M 10-3/328 Celje-Šmarjeta, na pododseku magistrale jug v Celju
Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
2. LD in projekt PGD, PZI - ureditev
lokalne dovozne ceste zaradi potrebe
preureditve dostopa lokalne ceste na
M 10-8 v Dobovcu
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
3. Projekt PGD,PZI - rekonstrukcija
M 10/282 Višnja vas - Celje, na pododseku magistrale sever v Celju
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21. 8. do 23. 8. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Karmen Dešman, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 10.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za:
1. ”Idejni projekt - rekonstrukcija
M 10-3 Celje-Šmarjeta.” – K.D.
2. ”LD in PGD,PZI - na mag. cesto
M 10-8 v Dobovcu.” – K.D.
3. ”Projekt PGD,PZI - rekonstrukcija ceste Višnja vas v Celju.” – K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacijo zidov na R 301 v Bovcu.” – R.P.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
60,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija M 10-8/1185 Trbovlje - Hrastnik.” –
B.U.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-3780B
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt PZI sanacije
mostu čez potok Sušec v Podselah na
R 301/1003 Bovec - Kobarid v km 7.100
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Miro Vrbek,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 8. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “ Projekt PZI
sanacije mostu čez potok Sušec v Podselah
na R 301 Bovec-Kobarid.” – M.V.
Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780C
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Sanacija zidov na R 301
odsek 1003 v Bovcu
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Rene Pivc, gr.
teh. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
14,200.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Št. 110-1/95
Ob-3780Č
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del:
1. Dopolnitev cestnih smernikov na cestah R 346, R 347, R 358 in R 360 na območju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša
5,300.000 SIT.
2. Dopolnitev cestnih smernikov na cestah R 315, R 316, R 316a, R 321, R 321b,
R 321 e in R 322 na območju CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša
5,200.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in sicer od
21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije
pa vam posreduje Barbara Klemen, dipl. inž.
(tel. 061-13-24-222 oziroma 316-273).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za:
1. ”Dopolnitev cestnih smernikov na področju CP Ptuj.” – B.K.
2. ”Dopolnitev cestnih smernikov na področju CP Kranj.” – B.K.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780D
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija
magistralne ceste M 10-8/1185
Trbovlje-Hrastnik

Št. 110-1/95
Ob-3780E
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt
rekonstrukcije križišča M 10/281,
M 10/282 z R 339/1245 v Višnji vasi
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Karmen Dešman, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 9. 1996 do 10.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Idejni projekt rekonstrukcije križišča M 10/281 v Višnji vasi.” – K.D.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780F
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,
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št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Št. 110-1/95
Ob-3780H
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

Javno odpiranje ponudb bo 9. 9. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste
R 326 Sevnica - Planina
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Miran Marussig, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
37,357.500 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstrukcija ceste R 326 Sevnica - Planina.” – M.M.
Javno odpiranje ponudb bo 10. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780G
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 objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Izdelava zapornih slojev mikroasfaltov na področju CP Koper
skozi Portorož
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Pavle Hevka,
gr. teh. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 9. 1996 do 10.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava zapornih slojev - mikroasfaltov na področju
CP Koper.” – P.H.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

javni razpis
za oddajo del: Ureditev križišča Šaleške
ceste z Goriško cesto na M 10-8 v
Velenju
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Janez Gorenc,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
4,650.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 9. 1996 do 12.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Ureditev križišča Šaleške z Goriško cesto v Velenju.” –
J.G.
Javno odpiranje ponudb bo 3. 9. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780I
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Modernizacija R 315/1093
Zlatorog - Savica
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Janez Gorenc,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 9. 1996 do 10.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Modernizacija R 315/1093 Zlatorog - Savica.” – J.G.

Št. 110-1/95
Ob-3780J
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Obnova vertikalne
signalizacije na območju CP Celje na
cestah M 10-3, M 10-8 in M 10-9
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Aleš Merkun,
gr. teh. (tel. 061-13-24-222 oziroma
316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova vertikalne signalizacije na območju CP Celje.”
– A.M.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780K
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Ureditev osvetljenega
prehoda za pešce R 390/1407
Dekani-Lazaret
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Barbara Klemen, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222 oziroma
316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
2,600.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 9. 1996 do 12.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Ureditev osvetljenega prehoda za pešce Dekani-Lazaret.” – B.K.
Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Matjaž Žaberl,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222 oziroma
316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Sanacija prometno nevarnega odseka Vrhnika-Logatec.”
– M.Ž.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

venije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95
Ob-3780L
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Ureditev nevarnega
odseka na R 390, odsek 1407 Dekani Lazaret v križišču z L 3709 za Hrvatine
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in sicer od
21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije
pa vam posreduje Barbara Klemen, dipl. inž.
(tel. 061-13-24-222 oziroma 316-273).
Orientacijska vrednost del znaša
17,000.000 SIT.
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za “Ureditev nevarnega odseka na R 390 Dekani - Lazaret.”
– B.K.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Št. 110-1/95
Ob-3780M
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del: Sanacija prometno
nevarnega odseka - ureditev križišča s
semaforizacijo na M 10/301 Vrhnika Logatec

Št. 110-1/95
Ob-3780N
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1.Projekt PGD,PZI in lokacijska dokumentacija za rekonstrukcijo ceste
M 10-1/317 in rekonstrukcijo vseh objektov na tem odseku Radenci-Petanjci
Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
2. Projekt PZI sanacije mostu čez Mokoš v Tišini in sanacija mostu čez Dobel v
Tropovcih na M 10-1/318
Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Miro Vrbek,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 9. 1996 do 10.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za:
1. ”PGD,PZI in lokacijska dok. za rek.
M 10-1 Radenci-Petanjci.” – M.V.
2. ”Projekt PZI sanacije mostu čez Mokoš v Tišini in čez Dobel v Tropovcih.” –
M.V.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 9. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-

Št. 110-1/95
Ob-3780O
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 objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republika Slovenija - Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja
javni razpis
za oddajo del:
1. PZI ureditve R 373/1364 Trava MMP Podplanina
Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.
2. PZI, preplastitve vozišča na
R 381/1380 Pivka - Knežak
Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 21.8. do 23.8. 1996, strokovne informacije pa vam posreduje Ladi Wohinz
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).
Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.
Ponudba mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponudba za:
1. ”PZI ureditve R 373/1364 Trava MMP Podplanina.” – L.W.
2. ”PZI
preplastitve
vozišča
na
R 381/1380 Pivka - Knežak.” – L.W.
Javno odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 0048-308/45-96
Ob-3791
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del za sanacijo samskih sob v
samskem domu Trubarjeva 19, UNZ
Maribor
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniška
dela.
2. Orientacijska vrednost del je:
20,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Trubarjeva 19.
4. Predviden zaključek del je november
1996.
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5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:
prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/45-96 Sanacija
samskih sob UNZ Maribor – dokumentacija,
druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/45-96 Sanacija samskih sob
UNZ Maribor – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 3. 9. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996 ob 9.
uri v prostorih UUPZ Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejša od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3) in ocena bonitete, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan razpisa in davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 20. 8. do 23. 8. 1996
od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552 od 7. do 8. ure.

izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 20. 8. do 23. 8. 1996
od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552 od 7. do 8. ure.

Št. 0048-308/46-96
Ob-3792
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o

javni razpis
za oddajo del za sanacijo samskih sob
Kotnikova 6, Ljubljana
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniška
dela.
2. Orientacijska vrednost del je:
20,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Kotnikova 6, Ljubljana.
4. Predviden zaključek del je november
1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:
prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/46-96 Sanacija
samskih sob Ljubljana – dokumentacija,
druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/46-96 Sanacija samskih sob
Ljubljana – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 3. 9. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 4. 9. 1996 ob 10.
uri v prostorih UUPZ Beethovnova 3, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejša od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o finančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3) in ocena bonitete, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan razpisa in davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

Št. 0048-308/47-96
Ob-3793
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za oddajo del za sanacijo samskih sob
UNZ Kranj – Letališče Brnik
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniška
dela.
2. Orientacijska vrednost del je:
5,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Letališče Brnik.
4. Predviden zaključek del je oktober
1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvajanju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugodnejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.
6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo obsegale vsa dela iz razpisa.
7. Ponudbe morajo biti dane v dveh zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:
prva kuverta mora biti z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/47-96 Sanacija
samskih sob UNZ Kranj – Letališče Brnik –
dokumentacija,
druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/47-96 Sanacija samskih sob
UNZ Kranj – Letališče Brnik – ponudba.
Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in naslov ponudnika.
Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 27. 8. 1996 do 12. ure.
Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.
8. Odpiranje ponudb bo 28. 8. 1996 ob
9. uri v prostorih UUPZ Beethovnova 3,
Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.
9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.
V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starejša od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
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nančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3) in ocena bonitete, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.
Za samostojne podjetnike velja, da morajo predložiti overovljeno potrdilo pristojnega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan razpisa in davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.
11. Ob predložitvi pooblastila v dveh izvodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 20. 8. do 23. 8. 1996
od 9. do 12. ure.
Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552 od 7. do 8. ure.
Ministrstvo za notranje zadeve

VII. Dolžinska prečka inox 530 mm – 6
kosov,
Širinska prečka inox 325 mm – 6 kosov.
VIII. Eutektična plošča za vzdrževanje
temperature hladilnih jedi, dim. 527 × 324 ×
30 mm – 2 kosa.
Posode morajo biti kompatibilne.
Temperatura vroče hrane ne sme pasti v
2 urah za več kot 1–2 stopinj C.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ Ljubljana, pri Miri Pecl, tel. 061/59-866 (int.
313) ali pri Sidoniji Strehar, tel. 312-454.
2. Orientacijska vrednost razpisane opreme znaša 3,000.000 SIT.
3. Lokacija dostave: DMP, Kotnikova 8,
Ljubljana.
4. Dobavni rok: čimprej po podpisu pogodbe.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje podatke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost, 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 povprečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,
– seznam referenčnih naročnikov v Sloveniji,
– cene v SIT, ki morajo biti fiksne, fco.
Kotnikova 8, s posebej prikazanim 5% prometnim davkom.
Cene morejo biti oblikovane za plačilo v
najmanj 30 dneh po potrditvi ustreznosti
kvalitete s strani naročnika,
– dobavni rok,
– podatki o garanciji,
– prospektni material,
– referenčna lista,
– izjavo glede možnosti prezentacije posod na lokaciji kuhinje DMP v Kotnikovi.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ustreznost tehničnim zahtevam uporabnika,
– garancija,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana, najpozneje do 26. 8. 1996
do 12. ure.
Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (registracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/48/96 – Dokumentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označena “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/48/96 – Ponudba”.
Na ovojnici mora biti napisan točen naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996 ob
10. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.
9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v
ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebovale dokumentov iz 5. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/48-96
Ob-3794
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, objavlja na podlagi zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)
javni razpis
za dobavo transportne posode za prevoz
hrane
1. Predmet javnega razpisa je dobava
transportne posode za prevoz termično obdelane hrane, in sicer:
I. Termoport ogrevalni dim. 625 × 410 ×
530 mm, izdelan iz inox-a, kapaciteta 2 ×
GN 1/1 × 200 mm, spredaj vrata, zgoraj
pokrov z možnostjo direktnega izdajanja
hrane iz termoporta – 1 kos.
II. Podstavni voziček inox za 1 ogrevalni termoport, dim. 600 × 721 × 840 mm – 1
kos.
III. Termoport nevtralen, iz umetne mase, dim. 620 × 420 × 560 mm kapaciteta 2 ×
GN 1/1 × 200 mm ali druga kombinacija
posod – 8 kosov,
Termoport nevtralen, iz umetne mase,
dim. 630 × 370 × 308 mm, kapaciteta 1 ×
GN 1/1 × 200 mm ali druga kombinacija
posod – 4 kose.
IV. GN posode s spuščenimi ročaji iz
inox-a:
– GN 1/1 × 200 mm – 20 kosov,
– GN 1/1 × 140 mm perforirane – 2 kosa,
– GN 1/1 × 90 mm perforirane – 2 kosa,
– GN 1/1 × 100 mm – 10 kosov,
– GN 1/1 × 65 mm – 8 kosov,
– GN 1/2 × 200 mm – 8 kosov,
– GN 1/2 × 150 mm – 4 kose,
– GN 1/3 × 150 mm – 10 kosov.
V. GN pokrovi inox za GN posode:
– GN 1/1 s tesnilom – 20 kosov,
– GN 1/1 brez tesnila – 20 kosov,
– GN 1/2 s tesnilom – 12 kosov,
– GN 1/2 brez tesnila – 10 kosov,
– GN 1/3 s tesnilom – 10 kosov,
– GN 1/3 brez tesnila – 10 kosov.
VI. Izolirna vmesna plošča iz umetne
mase, dim. 530 × 530 mm – 2 kosa.

Ob-3798
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave idejnega
projekta CČN Vrhnika
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta Centralne čistilne naprave Vrhnika
(v nadaljevanju CČN).
3. Rok izvedbe del: definirano po pogodbi.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo 5 dni po objavi javnega razpisa na Občini Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika,
na Oddelku za prostor in komunalne zadeve, pri Andreju Treven, dipl. inž., tel.
755-121.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Vsebina ponudbe in merila za zbiranje ponudb sta definirana v razpisni dokumentaciji.
7. Rok dostave ponudbe je 16. 9. 1996
do 10. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba – ne odpiraj”. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 16. 9.
1996 do 10. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo 16. 9. 1996
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Ob-3799
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev ceste
Pokojišče–Borovnica
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
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2. Predmet razpisa: obnova obstoječe
makadamske ceste Pokojišče–Borovnica.
3. Rok izvedbe del: definirano po pogodbi.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo do 23. 8. 1996 do 13. ure,
na Občini Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, na
Oddelku za prostor in komunalne zadeve, pri
Andreju Treven, dipl. inž., tel. 755-121.
Cena razpisne dokumentacije znaša
1.500 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki izdelave projektov,
– druge ugodnosti.
8. Rok dostave ponudbe je 27. 8. 1996
do 12. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba – ne odpiraj”. Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 27. 8.
1996 do 12. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo 27. 8. 1996
ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).
6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša
od treh mesecev,
– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– celovitost vsebine pogodbe,
– reference za izvajanje takih in podobnih del,
– roki izdelave projektov,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti.
8. Rok dostave ponudbe je 2. 9. 1996 do
10. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška 1,
1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovojnici
z oznako “Ponudba – ne odpiraj”. Ponudbe
poslane po pošti morajo prispeti na navedeni
naslov najkasneje do 2. 9. 1996 do 10. ure.
9. Javno odpiranje ponudb bo 2. 9. 1996
ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
Občina Vrhnika

dne 27. 8. 1996 vložen predlog za spremembo dnevnega reda.
Predlog se nanaša na spremembo statuta družbe, in sicer na število članov nadzornega sveta in dopolnitev članov s predstavnikom sklada Nacionalna finančna
družba.
Zahtevek za spremembo dnevnega reda
je vložila Nacionalna finančna družba kot
delničar v Mladinski knjigi, Tiskarna, d.d.
Mladinska knjiga, Tiskarna, d.d.,
Ljubljana
Uprava

Ob-3800
Na podlagi odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave PGD in PZI
projektov plinifikacije centra mesta
Vrhnika po idejnem projektu
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: izdelava PGD in PZI
projektov plinifikacije centra mesta Vrhnika, tako imenovane zanke “K” po idejnem
projektu.
3. Rok izvedbe del: definirano po pogodbi.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Občini Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika, na Oddelku za prostor in komunalne zadeve, pri Andreju Treven, dipl. inž.,
tel. 755-121.
Cena razpisne dokumentacije znaša
5.000 SIT.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-3743
Ime javnega glasila: Radio Capris, Koper.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastniki: Marinko Hrvatin, Vlado Čok,
Dorijan Maršič, Branko Kodrič.
Direktor radia: Dorijan Maršič.
Glavna in odgovorna urednica: Irena Mraz.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Ob-3734
Uprava družbe Mladinska knjiga, Tiskarna, d.d., Ljubljana, Dunajska 123, objavlja,
da je za
2. sejo skupščine
Mladinska knjiga, Tiskarna, d.d.,

Ob-3733
V skladu z 269. členom zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da so bili na
skupščini delničarjev
dne 12. 7. 1996 imenovani člani stalnega
nadzornega sveta delniške družbe Grosist
Gorica, d.d., in sicer:
1. Radovan Jereb,
2. Zorko Debeljak,
3. Gorazd Lojk,
4. Zvonko Zorn,
5. Marjan Berginc.
Grosist Gorica, d.d.,
direktor družbe
Št. 47
Ob-3795
Na podlagi 7.3. točke statuta d.d. sklicujem
prvo skupščino
delniške družbe Integral avtobusni
promet Tržič,
ki bo dne 20. 9. 1996 ob 17. uri, v prostorih KS Tržič-mesto, Predilniška 12, Tržič (pod paviljonom NOV).
Dnevni red:
I. Otvoritev skupščine:
– izvolitev organov skupščine,
– imenovanje delovnih teles skupščine
(delovno telo za spremljanje prisotnosti ves
čas trajanja skupščine),
– ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
1. Skupščina je sklepčna, prisotnih je ...
2. Izvoli se predsednik in delovna telesa
v sestavi: ...
3. Za notarja se imenuje Pintar Vojko.
4. Sprejme se predlagani dnevni red.
II. Poročilo o lastninskem preoblikovanju podjetja in preoblikovanja podjetja v
d.d.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
III. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sveta se izvolijo naslednji:
– Emil Milan Pintar,
– Barbara Gunčar in
– Janez Klemenc.
IV. Poročilo o poslovanju v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poslovanju v letu 1995.
V. Predlog poslovne usmeritve za leto
1996 in strategija razvoja.
Predlog sklepa: sprejmejo se poslovne
usmeritve o poslovanju in razvoju družbe v
letu 1996 in strategija razvoja.
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VI. Predlog o uporabi dobička iz leta
1993, 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o uporabi dobička za leto 1993, 1994 in 1995 po
predlogu začasne uprave.
VII. Imenovanje revizijske družbe za revidiranje zaključnega računa za leto 1996.
Predlog sklepa: za opravilo revizije zaključnega računa za leto 1996 se imenuje
revizijsko družbo Podboršek iz Ljubljane.
VIII. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem bo sklepala skupščina, je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe v Tržiču, vsak delovnik od 20. 8.
1996 do 20. 9. 1996, med 8. in 13. uro.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
7 dneh po objavi tega sklica na sedežu družbe. Začasna uprava in začasni nadzorni svet
bosta o predlogih sprejela svoja stališča in o
spreminjevalnih predlogih najkasneje 12 dni
po sklicu skupščine obvestila imenske delničarje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine udeležbo pisno prijavijo upravi družbe.
Pooblastila za zastopanje na skupščini
morajo biti oddana v hrambo na sedežu
družbe vsaj tri dni pred zasedanjem družbe.
Udeleženci skupščine se pred zasedanjem skupščine prijavijo v sprejemni pisarni, kjer podpišejo seznam prisotnih delničarjev in prevzamejo glasovalne lističe, ki
služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se pričetek prestavi za naslednji
dan, ob isti uri in v istih prostorih. Naslednji
dan je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
Integral Tržič, d.d.
Začasna uprava

Predlog sklepa: skupščina imenuje predlagano družbo za finančnega revizorja družbe za leto 1995 in 1996.
6. Sprejem letnega poročila in revidiranih finančnih izkazov družbe za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano letno poročilo in revidirane finančne
izkaze družbe za leto 1995.
7. Razporeditev dobička za leto 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev dobička za leto 1993, 1994 in
1995.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled 20 dni pred
zasedanjem skupščine na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 11. ure v splošni službi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu najmanj 30 minut pred objavljenim pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo
prisotnih ter prevzamejo glasovalne lističe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne ob
11.30 uri v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Splošno gradbeno podjetje, d.d., Tržič
Uprava družbe

ga sveta in predlogu direktorja, razporedi
na rezervni sklad.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
obrazložen in predložen v pisni obliki v roku 7 dni po objavi sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine prosim delničarje ali njihove
pooblaščence, da najavijo svojo udeležbo
na skupščini in deponirajo pooblastila najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Integral Kum, d.d.,
direktor

Št. 600/584/633
Ob-3735
Na podlagi 43. člena statuta delniške
družbe Splošnega gradbenega podjetja, d.d.,
Tržič, Blejska cesta 8, sklicuje uprava
družbe
1. sejo skupščine
družbe Splošno gradbeno podjetje, d.d.,
Tržič, Blejska cesta 8,
ki bo 26. 9. 1996 ob 11. uri na sedežu
družbe v Tržiču, Blejska cesta 8, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se:
a) predsednik skupščine,
b) dva preštevalca glasov,
c) notar v vlogi zapisnikarja.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nadzorni svet v predlaganem številu in sestavi.
4. Določitev nagrad članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določijo se nagrade članom nadzornega sveta.
5. Imanovanje finančnega revizorja
družbe.

Št. 188/96
Ob-3736
Na podlagi točke 7.3. statuta d.d. sklicujem
2. redno sejo skupščine
družbe Integral – Kum d.d.,
dne 19. 9. 1996 s pričetkom ob 8. uri v
prostorih družbe, Keršičev hrib 1, Trbovlje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov:
a) izvolitev predsednika,
b) izvolitev verifikacijske komisije,
c) imenovanje notarja,
d) imenovanje zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov, ugotovi
sklepčnost, za sestavo notarskega zapisa se
imenuje notar Marjana Kolenc-Rus ter zapisnikar po predlogu direktorja družbe.
2. Imenovanje revizorja za poslovni leti
1995 in 1996.
Predlog sklepa: za revizijo bilance stanja, izkazov uspeha in finančnih tokov v
letu 1995 in 1996 se imenuje revizijska
družba k.d. Podboršek, Dunajska 22, Ljubljana po predlogu nadzornega sveta.
3. Obravnava letnega poročila Integral
Kum d.d., za leto 1995 z računovodskimi
izkazi, mnenjem nadzornega sveta in mnenjem revizorske družbe Podboršek.
Predlog sklepa: skupščina Integral Kum
d.d., sprejme letno poročilo direktorja družbe o poslovanju v letu 1995 z računovodskimi izkazi, mnenjem nadzornega sveta in
mnenjem revizorske družbe Podboršek.
4. Delitev dobička družbe za poslovno
leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dobiček družbe v poslovnem letu 1995 se po mnenju nadzorne-

Ob-3742
Na podlagi točke 7/3 statuta delniške
družbe ART Optika d.d., sklicuje
1. skupščino
delniške družbe ART Optika d.d.,
Maribor,
ki bo v soboto, dne 21. septembra 1996
ob 10.30 v sejni sobi hotela Orel Maribor.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe in potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine – Marin Romana, dva
preštevalca glasov – Breda Krajnčič, Tomaž Šenk in notarja – Breda Horvat, v vlogi
zapisničarja.
3. Letno poročilo za leto 1995
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo uprave o poslovanju družbe za leto
1995 z mnenjem pooblaščenih revizorjev.
4. Poročilo o lastninskem preoblikovanju
5. Imenovanje revizijske družbe
Predlog sklepa: skupščina potrdi revizorsko družbo Podboršek Revizijska družba, k.d.
6. Razrešitev začasnega in izvolitev novega nadzornega sveta
Predlog sklepa: predsednik Erika Sande,
člana: Mitko Ivanovski in Marjan Pintarič.
7. Določitev višine sejnine
Predlog sklepa: predsednik nadzornega
sveta 350 DEM in člana 250 DEM v tolarski
protivrednosti.
8. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
in pooblaščeni zastopniki delničarjev, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
na sedežu družbe, Jurčičeva 6, Maribor, najkasneje 5 dni pred sejo skupščine. Pooblaščeni zastopnik se mora izkazati z ustreznim pooblastilom delničarja.
Morebitne nasprotne predloge morajo
delničarji poslati upravi družbe v roku 7 dni
od dneva objave sklica skupščine.
Če skupščina na 1. zasedanju ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri in bo veljavno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Sejna soba, kjer bo potekala skupščina,
bo odprta od 10. ure dalje.
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Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak
delavnik od 22. 8. 1996 naprej med 10. in
12. uro na sedežu družbe.
Art Optika, d.d.
uprava družbe

osebo, da vas zastopa na skupščini. Pooblastilo za zastopanje izpolnite in podpišite na
obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec oddal
pred sejo skupščine. Delničarje – pravne
osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s pooblastilom za zastopanje.
Skupščina družbe veljavno odloča, če so
navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala družbe.
V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnosti, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe dne 19. 9. 1996, ob 14. uri
na isti lokaciji. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine bodo delničarji prejeli najpozneje 7 dni pred zasedanjem skupščine.
Petrol, BPH d.d., Ljubljana
direktor

gled na sedežu podjetja vsak delovni dan,
med 10. in 12. uro.
Sklepčnost
Če na prvem sklicu skupščine ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje
istega dne na istem mestu ob 13. uri.
Na ponovnem zasedanju skupščine se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo in ostale informacije za zasedanje skupščine so na voljo delničarjem v tajništvu družbe Kovinske industrije Ig, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Kovinska industrija, Ig
uprava družbe

Ob-3716
Na podlagi določb 44. člena statuta Petrol, BPH d.d. in določb zakona o gospodarskih družbah direktor Petrol, BPH d.d. sklicuje
1. redno skupščino
delničarjev Petrola, BPH d.d.,
Ljubljana,
ki bo v četrtek, 19. septembra 1996, ob
13. uri, v 11. nadstropju, soba 1117, v pisarni direktorice sektorja za finančne storitve
Petrol trgovine r.o., Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine družbe.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje direktorja glede sestave delovnih
teles skupščine: predsednika skupščine, notarja in preštevalca glasov.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Obravnava in potrditev zapisnika ustanovne skupščine Petrol, BPH d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje zapisnik ustanovne skupščine Petrol, BPH d.d.
5. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju v letu 1995 z mnenjem nadzornega
sveta
Predlog sklepa: potrdi se poročilo o poslovanju v letu 1995 skupaj z mnenjem nadzornega sveta.
6. Obravnava in odločanje o delitvi čistega dobička za leto 1995
Predlog sklepa: na predlog direktorja in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme delitev dobička za leto 1995 v predloženem besedilu.
7. Obravnava in sprejem poslovne politike za leto 1996 s projekcijo bilance uspeha
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejema poslovno politiko za leto 1996 s
projekcijo bilance uspeha.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta
Petrol, BPH d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme sklep o imenovanju članov nadzornega sveta Petrol, BPH d.d. v predloženem
besedilu.
9. Imenovanje revizorja Petrol, BPH d.d.
za leto 1996
Predlog sklepa: za revizorja Petrol, BPH
d.d. za leto 1996 se imenuje revizijska družba Coopers & Lybrand d.d., Ljubljana.
10. Vprašanja in pobude
Skladno z določili 44. člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo pismeno prijavili
družbi vsaj tri dni pred skupščino.
Za uresničevanje glasovalnih pravic lahko pooblastite poslovno sposobno fizično

Ob-3717
V skladu z določili statuta družbe Kovinske industrije Ig, d.d., sklicujemo redno
skupščino
delniške družbe Kovinske industrije Ig,
d.d.,
ki bo v petek, 20. septembra 1996, ob
11. uri na sedežu družbe, Ig 233/a.
Predlagamo naslednji dnevni red:
1.0. Otvoritev skupščine, sprejem dnevnega reda in organov skupščine.
Predlog sklepa:
1.1. skupščina sprejme dnevni red in
predloge imenovanj organov družbe
2.0. Obravnava poslovnega poročila za
leto 1995, mnenja nadzornega sveta in pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa:
2.1. skupščina sprejme poslovno poročilo družbe za leto 1995 po priloženem gradivu, ki je na vpogled na sedežu družbe, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
3.0. Obravnava in sklepanje o delitvi dobička za leto 1995.
Predlog sklepa:
3.1. skupščina sprejme sklep, da se polovico dobička v višini 21,538.000 SIT, nameni za izplačilo dividend.
3.2. Skupščina sprejme sklep, da se drugo polovico dobička v višini 21,538.000 SIT
razporedi v rezerve podjetja.
4.0. Izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
4.1. razrešijo se dosedanji člani nadzornega sveta
4.2. skupščina imenuje predlagane člane
nadzornega sveta.
4.3. določi se sejnina članov nadzornega
sveta.
5.0. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa:
5.1. skupščina imenuje EOS revizijo,
d.o.o. Ljubljana za revizijo poslovanja za
leto 1996.
6.0. Spremembe in dopolnitve statuta
Predlog sklepa:
6.1. skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Kovinske industrije
Ig, d.d. po priloženem gradivu, ki je na vpo-

Št. 69/96
Ob-3755
Na osnovi 283. čl. zakona o gospodarskih družbah, sklicujem
prvo skupščino
družbe M club, d.d.
Okrožno sodišče v Celju je dne 16. 4.
1996 s sklepom Srg 96/00055 št. vložka
1/00494/00 registriralo delniško družbo in s
tem potrdilo uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah. Začasna uprava ugotavlja,
da so s tem izpolnjeni pogoji za sklic
skupščine, ki bo dne 19. 9. 1996 ob 15. uri
na sedežu družbe, v Velenju, Koroška 37/a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in izvoli se predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter imenuje
notarja v skladu s predlogom začasne uprave.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
3. Obravnava in sprejem poročila o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja M
club, p.o.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
4. Obravnava in odločanje o spremembah statuta ter sprejem poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predlaganem besedilu ter poslovnik o delu skupščine.
5. Obravnava in odločanje o poslovnem
poročilu za leto 1995 s predlogom pokrivanja izgube za leti 1994 in 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo za leto 1995 ter predlagani ukrepi za
pokrivanje izgube za leti 1994 in 1995.
6. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta in se izvolijo redni
člani nazornega sveta.
7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: določi se nagrada članom nadzornega sveta v predlagani višini.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa: imenuje se predlagana
revizijska družba za revizorja družbe.
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Udeležba
Skupščine se lahko udeleži vsak delničar družbe sam ali pa po svojem zastopniku
oziroma pooblaščencu. Delničarji, ki se bodo udeležili skupščine, so dolžni, da najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine, pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo prijavi za udeležbo
priložiti tudi pisno pooblastilo.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe, pri Editi Geratič, vsak delovni dan
od 11. do 14. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov.
Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku sedem dni od prvega naslednjega delovnega dne od objave sklica priporočeno
po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
ob 16. uri. Skupščina bo takrat veljavno
sklepala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitla.
M club, d.d.
začasna uprava

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji in pooblaščeni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo do začetka
skupščine. Če na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne 21. 9. 1996 ob 18. uri na
istem mestu. Skupščina bo takrat odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
vsem delničarjem družbe v tajništvu Primorskega tiska d.d. Koper, Muzejski trg 7,
Koper, od 16. 8. 1996 do skupščine, v delavnem času od 7. do 15.
Delničarje prosimo, da v sedmih dneh
po objavi tega sklica pismeno predložijo
nasprotne ali dopolnilne predloge v tajništvo oziroma sedež družbe.
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarjem
en glas. Glasovanje je osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Sklepe sprejemajo
delničarji z navadno večino glasov.
O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
z glasovnicami, ki jih prejme udeleženec ob
prihodu na skupščino, kolikor se udeleženi
na skupščini ne odločijo soglasno za glasovanje z dvigom rok pri posamezni točki
dnevnega reda.
Primorski tisk d.d. Koper
uprava družbe

Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino družbe prijavijo na
prijavnem mestu v jedilnici v Žerjavu najmanj 15 min. pred objavljenim začetkom
seje skupščine, da podpišejo listo prisotnih.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina istega dne ob 14. uri
v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Kormetal, d.d.
uprava družbe

Ob-3764
Na podlagi statuta družbe Primorski tisk
d.d. sklicujeta direktor in Nadzorni svet
družbe
2. sejo skupščine
delniške družbe Primorski tisk d.d.,
Muzejski trg 7, Koper,
ki bo v soboto dne 21. 9. 1996 ob 17. uri
v Restavraciji Hotela Triglav Koper.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev udeležbe, izvolitev predsednika skupščine, dva
preštevalca glasov, določitev zapisnikarja
in notarja.
Uprava in Nadzorni svet predlagata sklep:
1.1. Za predsednika se izvoli Rajko Konobelj.
1.2. Za preštevalca glasov Mira Bencetič in Ksenija Paljk.
1.3. Za zapisnikarja Ester Eler in
1.4. Za notarko Nevenko Kovačič.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
potrditev dnevnega reda.
2.1. Predlogi sklepov: skupščina ugotovi sklepčnost.
2.2. Skupščina potrdi predlagani dnevni
red.
3. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju v letu 1995, z mnenjem Nadzornega sveta in revizorske hište RFR – Ernst &
Joang.
Uprava in Nadzorni svet predlagata sklep: skupščina potrdi letno poročilo uprave
za leto 1995 z revizijskim poročilom.
4. Imenovanje finančnega revizorja za
leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
Nadzornega sveta imenuje ponovno revizorsko hišo RFR – Ernst & Joang zaradi
kontinuitete revizij.
5. Nadzorni svet predlaga sklep: odpokliče se član Nadzornega sveta Miro Ozimek in se imenuje novega člana Dušana
Bizjaka.

Ob-3785
Na podlagi sklepa prve redne seje
skupščine delniške družbe Kormetal d.d., z
dne 14. 3. 1996, sklicujem
2. redno skupščino delniške družbe,
ki bo 18. 9. 1996 ob 13. uri v prostorih
jedilnice v Žerjavu.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsedujočega skupščine, 3-člansko verifikacijsko komisijo ter imenuje notarja po predlogu sklicatelja.
2. Predlog za rešitev gospodarske situacije
Sprejem informacije o najemu
Predlog sklepa: skupščina sprejme II. varianto in finančno konstrukcijo po II. varianti. Kolikor se livarska linija odda v najem, se sprejme finančna konstrukcija po
III. varianti.
3. Kolektivni odstop članov nadzornega
sveta družbe in imenovanje novih članov
nadzornega sveta družbe, katere predlagajo
delničarji.
Predlog sklepa: skupščina rezrešuje člane nadzornega sveta družbe in imenuje nove člane nadzornega sveta družbe, katere
predlagajo delničarji.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina je
priloga k vabilu. Podrobnejše informacije
dobite na sedežu družbe, kjer je dostopno
tudi dodatno gradivo, od 20. 8. 1996 dalje
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci oziroma
zastopniki. Pooblaščenci morajo 3 dni pred
zasedanjem skupščine predložiti pisno
pooblastilo, katero ostane družbi.

Razne objave
Št. 12-8/96
Ob-3709
Na podlagi 13. člena odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah (MUV št. 7/96
in odloka o podelitvi koncesije za obvezno
lokalno gospodarsko javno službo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske službe
1. Občina Starše bo podelila koncesijo
za opravljanje dimnikarske službe za območje občine.
2. Interesenti za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje koncesijske dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo reference in dokazila, ki
potrjujejo, da imajo za to potrebna znanja in
izkušnje za opravljanje dejavnosti,
– da predložijo cenik dimnikarskih storitev,
– da predložijo program izvajanja dimnikarske službe,
– da predložijo dokazila o strokovnosti
in usposobljenosti kadrov.
3. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za podelitev koncesije vložiti v 15 dneh po objavi tega razpisa
pri občinskem uradu Občine Starše, Starše
93/I, 2205 Starše z oznako “Ne odpiraj –
javni razpis za koncesijo”.
4. Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena pogodba za dobo 5 let.
5. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po poteku razpisnega roka.
Občinski urad občine
Starše
Št. 353/02-1086/96
Ob-3708
Na podlagi 13 člena odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah (MUV št.
14/96) in sklepa občinskega sveta Občine
Rače-Fram, z dne 26. 7. 1996, objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije ločenega zbiranja
in odvoza komunalnih odpadkov v
Občini Rače-Fram
I. Občina Rače-Fram bo podelila koncesijo za opravljanje ločenega zbiranja in odvoza
komunalnih odpadkov za območje občine.
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II. Interesenti za pridobitev koncesije
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za opravljanje koncesijske dejavnosti in imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo,
da imajo za to potrebno znanje in izkušnje
za opravljanje dejavnosti,
– da predložijo cenik storitev ločenega
zbiranja komunalnih odpadkov in odvoza
komunalnih odpadkov,
– da predložijo program izvajanja ločenega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ki naj vsebuje.
1. predlog integralnega koncepta gospodarskega ravnanja z odpadki v občini,
2. sistem ravnanja s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev,
3. sistem ravnanja s komunalnimi odpadki iz poslovnih prostorov, obrti in industrije,
4. sistem ravnanja z nevarnimi odpadki
iz gospodinjstev,
5. sistem ravnanja s kosovnimi odpadki
iz gospodinjstev,
6. predlog izobraževanja povzročiteljev
odpadkov s predlogom informativno-propagandnega gradiva,
7. cilje in prednosti ločenega zbiranja komunalnih odpadkov,
8. predlog uvajanja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v občini:
– število in volumen potrebnih posod (po
naseljih) za posamezne vrste odpadkov in
za posamezne strukture povzročiteljev,
– pričakovane količine in strukturo odpadkov za leto 1997 ter 2000,
– frekvence odvozov posameznih vrst
odpadkov,
– potrebno opremo, objekte in število delavcev,
– časovno, tehnološko, finančno in kadrovsko opredelitev uvajanja ločenega zbiranja odpadkov,
– da predložijo dokazilo o usposobljenosti kadrov.
III. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za podelitev koncesije vložiti v 30 dneh po objavi tega razpisa
pri Občinskem uradu občine Rače-Fram,
Grajski trg 14, 2327 Rače, z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za koncesijo”.
Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije pri Štauber Božu tel. 062/608-692.
O terminu javnega odpiranja ponudb bodo ponudniki pismeno obveščeni.
IV. Z izbranim koncesionarjem bo sklenjena pogodba za dobo 15 let.
V. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po poteku razpisnega roka.
Občina Rače-Fram

Pisne ponudbe z dokazilom o usposobljenosti za izvedbo navedenih del sprejemamo do 23. 8. 1996 na naslov KZ Vipava,
Glavni trg 15, 5271 Vipava z oznako – Komasacija.
Za ostale informacije: KZ Vipava, tel.
065/65-211.
Kmetijska zadruga Vipava

metal, d.d., Žerjav 79, 2392 Mežica, z obvezno oznako “Razpis za oddajo livarske
linije v najem – Ne odpiraj”.
Rok za oddajo ponudb je vključno z
dnem 31. 8. 1996. Ponudbe bodo po preteku
razpisnega roka komisijsko odprte. Nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija
ne bo obravnavala.
Informacije dobite po tel. 0602/38-140
in 0602/38-264.
Interesentom bo omogočen ogled po dogovoru.
Kormetal, d.d., Črna na Koroškem

Ob-3737
Kmetijska zadruga Vipava, Glavni trg
15, Vipava objavlja
razpis
z zbiranjem pisnih ponudb
za izvedbo geodetskih del na komasaciji
– vinogradniška območja Špegle in Stronc,
vse k.o. Dornberk.
Velikost območja: Špegle 18,6 ha, Stronc
3,1 ha.
Geodetska dela obsegajo faze od priprave in mejnega ugotovitvenega postopka do
razgrnitve in sestave osnutka odločb.

Ob-3738
Agrarna skupnost Cerknica, po sklepu
zbora ASC z dne 27. aprila 1996 javno
poziva
vse upravičence nekdanje Agrarne skupnosti Cerknica, to je nekdanje člane, njihove dediče oziroma pravne naslednike (4. in
5. člen zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti, Ur. l. RS, št. 5/94), da pristopijo k 22. aprila 1996 vnovič vzpostavljeni
Agrarni skupnosti Cerknica, s tem, da v roku dveh mesecev podpišejo pristopno izjavo o pristopu v članstvo vnovič vzpostavljene ASC.
Vse informacije se dobi pri predsedniku
UO ASC: Janez Obreza, Cerknica, Kamna
gorica 26, (tel.: 061/793-861),
Agrarna skupnost Cerknica
Ob-3784
Nadzorni svet družbe Kormetal, d.d., objavlja na podlagi sklepa pod točko Ad 4, 10.
redne seje z dne 5. 8. 1996
javno zbiranje ponudb
za oddajo livarske linije v najem
1. V najem se odda naslednja oprema:
a) Livarska linija:
– stroj za kaluparjenje 2 ×, brusilni stroj
IKOS 2×, naprave za pripravo peščene mešanice, suhi zračni filter “GOSTOL”, oljna
peč “KAPA” 2×.
b) Možnost najema ostale opreme (2 ×
el. peč 3 V, stroj za centrifugalno litje itd.).
2. Proizvodni prostori so na lokaciji v
industrijski coni v Žerjavu.
3. Livarsko linijo oddajamo v najem za
čas po dogovoru.
4. Mesečna najemnina za osnovna sredstva je 600 DEM in se usklajuje z indeksom
rasti drobnoprodajnih cen v Republiki Sloveniji.
5. Pogoji za najem:
– prednost bodo imeli ponudniki, ki z
najemom prevzamejo tudi zaposlene na livarski liniji,
– rok za prevzem linije v najem je 15 dni
po podpisu pogodbe.
6. Ponudbe interesentov za najem livarske linije morajo vsebovati:
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
za opravljanje dejavnosti,
– program dejavnosti, ki bo potekala na
livarski liniji,
– dokazilo o zagotovljenih finančnih
sredstvih za opravljanje dejavnosti.
Komisija bo izbrala le med kandidati, ki
bodo v razpisnem roku oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili. Če komisija med ponudniki ne bi mogla izbrati
najemnika, si pridržuje pravico, da na osnovi razpisa ni vezana skleniti najema, oziroma ponovi objavo javnega razpisa. Ponudbe
z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj pošljejo kandidati priporočeno na naslov: Kor-

Keming d. o. o., Linhartova 62 a, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino KEMING d. o. o. Ljubljana.
s-45007
Ottis d. n. o., linhartova 62 a, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z
vsebino OTTIS d. n. o. Ljubljana. p-45008
Palma, d. o. o., Likozarjeva 14, Ljubljana, preklicuje štampiljko okrogle oblike z
vsebino PALMA d. o. o. Ljubljana in z logotipom v sredini. s-45004

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Aber Andraž, Šmartno 169 a, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 303088. p-45163
Ajdinovič Ibrahim, Vulčeva 32, Ljubljana, potni list št. BA 499304. s-45009
Ambruš Bernarda, Podgorje 7 a, Apače,
potni list št. AA 994201. p-45020
Aram Oktavijan, Dogoška 100, Maribor,
potni list št. BA 131218. p-45147
Atajić Husein, Spodnje Gameljne 31 a,
Ljubljana, potni list št. BA 331174. s-45111
Bajgorič Leonardo, Smetanova 67, Maribor, potni list št. AA 22674. p-45097
Beber Helena, Celovška 147, Ljubljana,
potni list št. AA 596751. s-45079
Bešter Uroš, Trg komandanta Staneta 4,
Ljubljana, potni list št. BA 520699. s-45027
Bečič Zlatka, Bolniška 16, Piran, potni
list št. AA 500446. g-45145
Bjelanovič Jožica, Plać, Borisa Kidriča
98, Novi Sad, potni list št. BA 278223.
p-45037
Blažič Franc, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list št. BA 122691.
p-45100
Borojevič Daniel, Kovorska 21, Bistrica
pri Tržiču, potni list št. AA 89257. p-45198
Bračko Srečko, Spodnji Ivanjci 24,
Spodnji Ivanjci, potni list št. BA 484046.
p-45137
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Brodnik Nataša, Senuše 28, Leskovec,
potni list št. BA 268879. p-45013

Jankovič Iva, Udarniška 5, Štore, potni
list št. AA 045315. g-45142

Mohorič Janja, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list št. BA 247567. s-45083

Cebe Danica, Levstikova 12, Pragersko,
potni list št. AA 868313. p-45079

Jeranko Konrad, Ulica XIV. div. 10, Rogaška Slatina, potni list št. AA 117344.
p-45058

Morato Komnenija, Ljubljanska 21, Izola, potni list št. AA 501028. p-45075

Corso Milan, Cafova 8, Maribor, potni
list št. AA 388713. p-45151.
Čarni Andraž, Brdnikova 34 a, Ljubljana, potni list št. AA 247514. s-45029
Černec Uroš, Ulica Borisa Vinterja 10,
Slovenske Konjice, potni list št. BA 129598.
g-45088
Džamastagić Džemila, Cesta maršala Tita 1 a, Jesenice, potni list št. AA 102981.
p-45095
Džamastagič Hasiba, Titova 1 a, Jesenice, potni list št. AA 907753. p-45184
Delošto Aljoša, Polje 31, Izola, potni list
št. AA 509227. p-45120
Eminovič Elvir, Predenca 36, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 295744. p-45141
Erzetič Bevčič Vilma, Neblo 3 a, Dobrovo, kmetijski vložek, št. 733. p-45191
Erzetič Bevčič Vilma, Neblo 3 a, Dobrovo, maloobmejno prepustnico, št. AI 40513.
p-45193

Jurkošek Boštjan, Mencingerjeva 12, Celje, potni list št. AA 184050. g-45038
Kenda Darij, Klavže 20 a, Most na Soči,
potni list št. BA 93235. p-45102
Knafelc Jenko Vanja, Vilharjeva 21, Pivka, potni list št. BA 244343. p-45149
Kne Bojana, Slap 24, Tržič, potni list št.
BA 134088. p-45093
Knez Marjan, C. 1. Istrske brigade 97 a,
Koper, potni list št. AA 288962. g-45143
Kolarič Bernadett, Dolnja Bistrica 75,
Črenšovci, potni list št. AA 267188. p-45039
Kopušar Dušan, Koroška cesta 35, Šoštanj, potni list št. BA 127030. p-45103
Koradin Nejc, Cankarjeva 20, Nova Gorica, potni list št. AA 550065. p-45101
Kostelec Ervin, Maroltova 2, Ljubljana,
potni list št. AA 80482. s-45067
Kovačič Jožef, Smolenja vas 57, Novo
mesto, potni list št. BA 262705. g-45036

Nemec Franjo, Ulica za gradom 8, Koper, potni list št. AA 207766. g-45070
Novak Roman, Jezerci 17, Gozd Martuljek, potni list št. AA 490455. p-45011
Obed Zlatka, Trebiciano 121, Trst, potni
list št. AA 203478. p-45060
Olah Božica, Spodnja ulica 6, Lendava,
potni list št. BA 235833. p-45040
Orel Dušan, Gradišnikova 22, Borovnica, potni list št. AA 947383. Ošabnik Aleš,
Pot na Polje 62, Tržič, potni list št. AA
30285. s-45123
Ošabnik Sonja, Pot na Polje 62, Tržič,
potni list št. AA 890552. p-45122
Pajk Romana, Mrzla Planina 42, Zabukovje, potni list št. BA 496085. p-45192
Pečovnik Urška, Male Braslovče 13 b,
Braslovče, potni list št. AA 0578347.
p-45032
Pfeifer Vladimir, Nemčavci 5 a, Murska
Sobota, potni list št. AA 278806. p-45161
Praprotnik Gabriela, Glavna 9, Tržič,
potni list št. AA 361777. p-45124

Gal Valerija, Mostje 7 a, Lendava, potni
list št. AA 210781. p-45051

Kovačič Zdravko, Peščena pot 12, Ljubljana, potni list št. BA 413936. s-45121

Gnamuš Marko, Otiški vrh 145, Dravograd, potni list št. AA 928449. p-45080

Kozlevčar Ivan, Čatež 36, Velika Loka,
potni list št. AA 609891. s-45087

Goličnik Antonija, Radegunda 41, Mozirje, potni list št. AA 356078. p-45186

Kozlovič Martina, Kampel 45, Koper,
potni list št. BA 229359. g-45144

Golob Lovro, Drnovk 13, Dobrovo, maloobmejno prepustnico, št. 45103. p-45061

Krajnc Andrej, Migojnice 19y, Griže,
potni list št. AA 666023. p-45203

Gomboc Ivan Jožef, Dolnji Slaveči 51,
Grad, prepustnica, št. 33951/87. p-45050

Kreft Karel, Kajuhova 3, Gornja Radgona, potni list št. BA 512450. p-45187

Gorjup Maksimiljan, Levstikova 24,
Domžale, potni list št. AA 35625. s-45135

Kršlin Toni, Ramovševa 22, Ljubljana,
potni list št. AA 112350. s-45075

Gorjup Silva, Levstikova 24, Domžale,
potni list št. AA 38997. s-45136

Ladič Damijan, Tržaška 121, Ljubljana,
potni list št. BA 478984. s-45130

Goršek Milan, Zavodnje 22 a, Šoštanj,
potni list št. BA 94865. p-45012

Lampreht Frančiška, Ulica Jelenčevih
33, Pekre, potni list št. AA 108149. p-45206

Grželj Marjana, Ulica istrskega odreda
1, Divača, potni list št. AA 430504. p-45057

Lavrač Robert, Mengeška cesta 74, Mengeš, potni list št. BA 366100. s-45069

Semolič Katja, Vrtojbenska 1 a, Šempeter, potni list št. AA 984322. p-45183

Gregorič Tjaša, Triglavska 19, Ljubljana, potni list št. AA 310518. s-45081

Lazarevič Davor, Zvezda 17, Ljubljana,
potni list št. AA 931216. s-45115

Gruden Stanko, Goriča vas 61, Ribnica,
potni list št. BA 362177. s-45148

Makuc Edvin, Borštnikova 29, Maribor,
potni list št. BA 294065. p-45117

Slemenšak Rozalija, Nova cerkev 51,
Nova cerkev, potni list št. BA 539572.
g-45117

Hanžekovič Gordana, Cankarjeva 6, Slovenj Gradec, potni list št. BA 548640.
p-45138

Marinič Sandi, Cven 55 a, Ljutomer, potni list št. Ba 37365. p-45049

Hrovat Primož, Poljče 18, Begunje, potni list št. BA 396666. p-45053
Hudobreznik Antonija, Šmihel nad Mozirjem 9, Mozirje, potni list št. AA 913899.
p-45008
Hutar Teodora, Razgledna pot 20, Jesenice, potni list št. BA 71637. p-45125
Jakin Valter, Kozana 24, Dobrovo, potni
list št. BA 42386. p-45190
Jakop Primož, Spodnji Gabrnik 18, Podplat, potni list št. AA 959928. p-45010

Markovič Milan, Erjavčeva 26, Nova
Gorica, potni list št. AA 842362. p-45078
Marn Peter, Plevančeva 5, Ljubljana,
potni list št. AA 449. s-45042
Matek Ivo, Foršt 40, Ljubno, potni list
št. AA 703933. p-45047
Matjažič Ivan, Famlje 7, Vremski Britof,
maloobmejno prepustnico VS št. AI 71813.
p-45119
Mihelič Vladimir, Podgorska 14, Sodražica, potni list št. BA 298285, izdala UE
Ribnica 29. 11. 1993. s-45078

Prelec Sebastjan, Albina Dujca 6, Divača, maloobmejno prepustnico, št. AQI
71279. p-45208
Rahotina Vendramin Marija, Šmartno
92, Kojsko, potni list št. BA 357906.
p-45041
Rajh Marija, Soboška 32, Murska Sobota, potni list št. AA 420973. p-45188
Rakuša Stane, Satahovci 20 b, Murska
Sobota, potni list št. AA 620998. p-45139
Rakuša Šarika, Satahovci 20 b, Murska
Sobota, potni list št. BA 167027. p-45140
Riedl Vilibald, Zrkovska cesta 61, Maribor, potni list št. AA 569632. p-45034
Rojko Ivan, Gregorčičeva 3, Maribor,
potni list št. AA 22437. p-45150

Šišak Helena, Tunjiška 2 b, Kamnik, potni list št. BA 1937. s-45167
Štekovič Andrej, Črnci 57, Apače, potni
list št. SOP 15189. p-45136
Štrakl Ana, Okoslavci 76, Videm ob
Ščavnici, potni list št. BA 061001. p-45015
Tajhman Suzana, Selnica ob Muri 177,
Ceršak, potni list št. BA 439752. g-45116
Tkalič Sebastjan, Jačka 7, Logatec, potni list št. Ba 275687. s-45068
Trampuž Renata, Kostanjevica na Krasu
49, Kostanjevica na Krasu, prepustnica, št.
AI 19009. p-45036
Tratnik Marijan, Mrakova 34, Idrija, potni list št. AA 100689. p-45035
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Ukmar Mitja, Brkinčeva 10, Sežana, potni list št. AA 287911. p-45077

Bedok Miran, Vaneča 73, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 31785. p-45107

Uroševič Marija, Moša Pijade 230, Maribor, potni list št. AA 724808. p-45052

Bele Andreja, Šmarje 19, Šentjernej, delovno knjižico. g-45153

Vergles Tanja, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, potni list št. BA 457360. p-45162

Beridan Enis, Na Hribih 1, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št. 122283.
p-45201

Černe Vojko, Hudajužna 13, Grahovo,
vozniško dovoljenje, št. S593602. p-45157

Čečelič Darko, Jakčeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 179190.
s-45086
Črešnik Janez, Elektrarniško naselje 3,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 2675. p-45062
Debeljak Stanislav, Ravne pri Zdolah 41,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 1304. p-45091
Debevec Evgen, Hrenovice 42, Postojna, zavarovalno polico, št. 321092, izdala
zavarovalnica Adriatic. g-45093
Djukič David, Cesta na Urh 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
190662. s-45005
England Kerrada, Tomaj 56, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6414.
p-45152
Ercegovič Romana, Rimska pl. 21, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 26925.
g-45104
Fošnarič Jožef, Gradišče 22, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
20818. g-45173
Fuehrer Martin, Zbelovo 21 a, Loče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1307.
p-45098
Gašperlin Matej, Glavarjeva 80, Komenda, obvestilo o uspehu, izdala Gimnazija
Kamnik leta 1995. s-45013
Geršak Roman, Titova 50, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6252.
g-45058
Gnezda Matjaž, Vojsko 10, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9290.
p-45089
Golob Marija, Slovenska 26, Spodnja
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2172. p-45200
Gorza Lovrenc, Neradnovci 8, Gornji Petrovci, delovno knjižico. p-45131
Gregorič Tjaša, Trglavska 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 139966.
s-45082
Grobelšek Nikolaj, Na Zelenici 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40799.
p-45070
Habibovič Zineta, Škocjan 60, Koper,
diplomo, št. 112, smer prodajalec. g-45159
Hadžič Arvin, Cesta maršala Tita 2, Jesenice, delovno knjižico. g-45100
Hebar Kepe Julijana, Čentipa 322 b, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
3866. p-45044
Hlačer Aleš, Švabova 6, Celje, zavarovalno polico, št. 0363571, izdala zavarovalnica Adriatic. p-45028
Horvat Janez, Šalamenci 14 a, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 13749. p-45007
Horvat Slavko, Trnje 92, Črenšovci, zavarovalno polico, št. 0324569. p-45022
Hozjan Ignac, Velika polana 136, Velika
Polana, delovno knjižico. p-45148

Černesl Branko, Muretinci 65, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33148. g-45053

Hočevar Zvone, Brilejeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 128031.
s-45066

Voglar Aleksandra, Vrbina 8, Krško, potni list št. AA 396542. p-45014
Vrtovec Damjana, Udarniška 7, Štore,
potni list št. AA 565433. p-45177
Vuk Marija, Mala Polana 33, Velika Polana, potni list št. AA 754097. p-45121
Zabukovnik Eva, Škale 32, Velenje, potni list št. AA 265249. p-45076
Zelič Svetozar, Borisa Kalina 35, Solkan, potni list št. AA 351160. p-45169
Zupančič Robert, Hrast 25, Suhor, potni
list št. AA 679985. g-45118
Žabot Marija, Manžan 53, Koper, maloobmejno prepustnico, št. AI 79386.
g-45071
Žiberna Ivan, Merče 11, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. Ai 38709. p-45196
Žiberna Jadranka, Merče 11, Sežana, potni list št. AA 981588. p-45194
Žiberna Jadranka, Merče 11, Sežana, maloobmejno prepustnico, št. AI 15761.
p-45195
Žiberna Milena, Kodričeva 12, Maribor,
potni list št. AA 571359. p-45048
Žitek Dominik, Kapelska 15, Radenci,
potni list št. BA 29793. p-45185
Živanović Romeo, Cvetkova 14, Murska
Sobota, potni list št. BA 566527. p-45182

Druge listine
Adamič Ljubomir, Prekomorskih brigad
8, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGh, št.
1236. p-45171
Albert Ivan, Piršenbreg 44, Globoko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11737.
p-45160
Antolin Vladimir, Lendavska 58 a, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 17/2AK, izdala Srednja strojna šola Maribor leta 1968. p-45114
Arh Miran, Jelovška 4, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 14057.
g-45017
Arčon Iztok, Žigoni 9, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH. p-45099
Avberšek Nevenka, Paka 30 b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23476.
p-45109
Banfi Gizela, Kapca 67, Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11467.
p-45189
Batagelj Radovan, Stomaž 78, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
97395. g-45152
Bec Darko, Boštanj 13, Boštanj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5450. p-45092

Bevšar Vinko, Ročinj 31, Ročinj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH. p-45018
Birsa Suzana, Boje 102, Dobravlje, spričevalo 1. letnika SGŠ Izola, izdano leta
1981. g-45151
Blaznik Vesna, Dobrava 29, Dravograd,
vozniško dovoljenje. p-45118
Bogataj Cvetka, Suha 38, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21578.
g-45045
Bohorč Jože, Gorenji Leskovec 24, Blanca, spričevalo 8. razreda OŠ, izdano leta
1982. p-45130
Bon Tomislav, Nikola Tesla 15, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14158.
p-45133
Bozil Darijo, Ob progi 14, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7577.
p-45006
Bratašavec Katja, Stresova 13, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. 12246. p-45158
Bratina Robert, Ajdovščina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 10949. g-45161
Bremec Darja, Lokovec 43, Čepovan,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-45175
Breznik Marko, Rafolče 12, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 578996.
s-45022
Brkovič Milena, Bračna vas 6, Bizeljsko, spričevala Gimnazije Brežice za 8., 1.
-4. razred in spričevalo o zaključnem izpitu,
izdana od l. 1960-1964. g-45020
Budič Igor, Dvorce 12, Brežice, izkaznico za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, št. 2504442045. s-45085
Casar Jože, Filovci 110, Bogojina, zavarovalno polico, št. 280711, izdala zavarovalnica Adriatic. p-45170
Cerar Boštjan, Zupančičeva 6, Domžale,
zavarovalno polico, št. 419428, 1-AO-01,
izdala zavarovalnica Adriatic. s-45141
Cizej Stanko, Orla vas 13, Braslovče,
listino. p-45153
Colarič Mateja, Jablance 17, Kostanjevica na Krki, vozniško dovoljenje. p-45059
Cvahte Vanesa, Trvniška 9, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
16563. g-45109
Cvetko Dušan, Apače 86, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7029. p-45164
Čazimi Isem, Pod lipami 8, Celje, vozniško dovoljenje, št. 31123. p-45065
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Hren Mira, Cvetkova 19, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 26436. p-45025

Kodras Anton, Hlebce 8, Lesce, zavarovalno polico, št. AO 0417056. g-45097

Hribar Franc, Sajevce 6, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13460. p-45134

Kolar Robert, Kovača vas 56, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 327574, izdala zavarovalnica Adriatic. p-45155

Lambergar Slavko, Popovičeva 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št
73370. s-45073

Hrovat Nadja, Mala vas 102, Bovec, vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-45001

Kondič Drago, Pot v Bitnje 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S361183, št. reg. 30584, izdala UE Kranj.
s-45032

Hruševar Viktor, Linhartova 62, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 3051641, izdala zavarovalnica Slovenica. s-45133
Hudina Dejan, Gosposka 19, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 42060.
p-45202
Humar Maks, Gradnikova 121, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH,
št. 466. g-45046
Imperl Bojana, Zdole 40, Zdole, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 16365.
p-45207
Ivanovič Vanja, Hrušica 119, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19286.
g-45057

Kopič Terezija, Kovorska 15, Tržič, zaključno spričevalo PKŠ Svečina, izdano leta 1972 na ime Gašparič Terezija. g-45047
Koren Barbara, Triban 14 a, Koper, spričevalo SKPŠ Koper, izdano leta 1990.
g-45160
Kos Sebastjan, Breg 99, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 20214.
p-45146
Kosmač Gorazd, Sp. Kanomlja 62, Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, št. 61032.
p-45088
Kovačič Ana, Škarnica 18, Planina, vozniško dovoljenje, št. 10754. p-45154

Jablonsky Delmonte Marta, Vošnjakova
4, Ljubljana, delovno knjižico. s-45127
Jakopič Miran, Spodnje Gorje 130 a,
Zgornje Gorje, zaključno spričevalo Elektro šole Iskra, izdano leta 1991. g-45050

Kovačič Danijel, Panonska 3, Gornja
Radgona, delovno knjižico. g-45055

Jakše Stanislav, N. Cilenšek 6, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGh, št. S
197495. p-45181

Kramljak Gregor, Hudi kot 87, Ribnica
na Pohorju, vozniško dovoljenje. p-45066

Javornik Damjan, Adamičeva 20, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 13304. s-45037

Krančan Branko, Javornik 45, Ravne na
Koroškem, diplomo Sr. šole tehn. naravoslovne in pedag. usmeritve Ravne, izdana
leta 1989. s-45026

Jelčič Martina, Okukova gora 1, Sromlje, vozniško dovoljenje, št. 14035. p-45142
Jenko Borut, Kajuhova 14, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22616.
s-45002
Jernejčič Jasna, Laze 6 b, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 131522.
s-45063
Jesenici Radmila, Partizanska 3, Zagorje, delovno knjižico. p-45027
Juršič Marija, Zvezna 2, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 26085. p-45156
Kapelj Karel, Einspilerjeva 3, Ljubljana,
mesečno vozovnico, št. 1528, izdal LPP.
s-45060
Kastelic Tatjana, Medvoška cesta 14,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 183164. s-45076
Keber Nada, Osv. fronta 14, Izola,
zdravstveno izkaznico. g-45019

Kovšca Darjo, Ulica Jožeta Mihevca 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-45021

Lampret Jože, Stražica 21, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, št. 30751. p-45005
Leban Igor, Gradnikove Brigade 15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-45085
Lenart Sabina, Šmartno 60, Šmartno, zaključno spričevalo SŠ Muta, izdano leta
1995. g-45024
Lenarčič Martin, Jelšane 61, Jelšane,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 127165.
g-45158
Lorenčič Alojz, Zagrad 65, Celje, zavarovalno polico, št. 0362109. g-45052
Lužnik Sandi, Legenska 34 a, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika SŠSČ Gradec,
izdano leta 1995. g-45023
Lukacs Tomaž, Podvin 17, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 15677.
g-45096
Magerl Gorazd, Ljubljanska 29, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41171. p-45002
Majde Dušan, Muhaber 38, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 26525.
g-45099
Makarov Mladen, Trg svobode 31, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. p-45094
Mandič Dejan, Cesta kozj. odreda 6, Štore, vozniško dovoljenje, št. 31702. p-45072
Marušič Igor, Lokvica 10, Kostanjevica
na Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH. p-45135

Kreuch Viljem, Cesta 14. div. 5, Štore,
vozniško dovoljenje, št. 9610. p-45176

Matičič Elena, Slivice 46, Rakek, delovno knjižico. p-45167

Krevh Mitja, Mislinjska Dobrava 23 a,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12606. g-45025

Matko Peter, Luterje 5, Ponikva, vozniško dovoljenje. p-45110

Križan Bojan, Rogaška Slatina, listino.
p-45030
Križman Zmago, Šmihel pod Nanosom
35, Hruševje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11909. p-45132
Krupič Hašim, Preska 18, Tržič, vozniško dovoljenje. p-45033
Kugler Petra, Cesta kozjanskega odreda
7, Šentjur, vozniško dovoljenje, št. 34732.
p-45116
Kuhar Dejan, Jakobovo naselje 31, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 25879.
p-45115
Kuljat Liljana, Streliška 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. p-45129

Matko Stanislav, Jesenovo 49, Čemšenik, spričevalo in diplomo. g-45101
Mavrič Valentina, Hum 28, Kojsko, vozniško dovoljenje. p-45019
Maček Tomaž, Aličeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 188449.
s-45095
Medved Vojko, Škofja vas, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 28426. p-45063
Medvešček Boštjan, Grajska 36, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH.
p-45166
Merica Boštjan, Južna ulica 22, Murska
Sobota, potrdilo o znanju CPP, št. 33660.
p-45056

Knez Danica, Ulica Dušana Kvedra 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12570.
p-45179

Kunstič Danijel, Petrovče 43, Petrovče,
listino. g-45044

Merlak Marjan, Zelena pot 13, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5447.
s-45174

Kobal Leander, Goriška 27 a, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
S831715. g-45051

Kunčnik Majda, Vintarovci 75 a, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25431. g-45171

Metelko Martin, Ravno 4, Raka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 11520.
p-45016

Kocevar Metka, Cesta na Dobrovo 32,
Sevnica, delovno knjižico. p-45054

Kuraj Ivan, partizanska 18, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, št. 8852. p-45064

Kocjančič Darko, Brodarjev trg 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
117008. s-45114

Lah Franc, Hermanci 38, Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
3689. g-45054

Mihalič Darko, Plaptinci 7, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10126. p-45090
Mikolič Marija, Rogatec 160, Rogatec,
vozniško dovoljenje. p-45128
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Milanič Gregor, Stjenkova 39, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. GH. p-45173

Pečjak Tanja, Bučarjeva ulica 6, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 190352, S
389767, izdala UE Ljubljana. s-45113

Rakovec Simon, Javornik 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S809721,
št. reg. 44704, izdala UE Kranj. g-45021

Pečkaj Anton, Partizanska 3, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
271, S 472381, izdala UE Logatec. s-45074

Rekar Marjan, Dropsinova 7, Celje, zavarovalno polico št. 299260, izdala zavarovalnica Adriatic. g-45012

Pintarič Albert, Zgornji Hotič 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4230.
s-45039

Rihar Mihaela, Polhov Gradec 82, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 139345. s-45129

Pintarič Toni, Lastomerci 24 a, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11883. p-45106

Rožin Dejan, Višnjevarjeva 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195119. s-45094

Pisk Marjan, Senovica 8, Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10488. p-45068

Rodič Franc, Dol. Ajdovec 18, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1540.
g-45156

Planinc Andrej, Ilije Gregoriča 15, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
11286. p-45042

Rondič Marija, Zemono 18, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S97482.
g-45031

Plut Dušan, Andričeva 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76931.
s-45112

Rotajec Dušan, Marušičeva 20, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 5660.
g-45018

Plut Jože, Dolščaki 11, Rob, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 169857.
s-45197

Rupnik Dvoraček Lilijana, Rožna dolina
C. X 4 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGh, št. 145579. s-45132

Požar Simon, Nova Sušica 11, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11857.
p-45017

Sabotin Franc, Volkmerjeva 34, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23816.
g-45090

Podbreznik Erika, Cesta 4. julija 66, Krško, maturitetno spričevalo, izdano leta 1965
na ime Mlakar Erika. p-45159

Sadikaj Sadik, Lukežiči 19, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-45108

Miletič Nenad, Ob Hublju 8, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S491757. g-45149
Miloševič Smiljka, Novakova 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
184524. s-45165
Moldovan Predrag, Podmolniška cesta
70, Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 83089. s-45003
Moselj Viljem, Kandrše 32 a, Vače, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8363.
p-45112
Munda Martin, Titova 18, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15625. g-45110
Naraločnik Franjo, Kolovrat 9, Ljubno,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 5642.
p-45009
Novak Denis, Kozlovičeva 1, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
17497. g-45098
Novak Zoran, Lopata 10, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 40644. p-45071
Ogrinec Brigita, Opekarska 35, Ribnica,
strokovni izpit, izdal Ministrstvo za šolstvo
in šport Ljubljana leta 1994. s-45150
Okoren Martin, Svetčeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 123950.
s-45134
Orel Dušan, Gradišnikova 22, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 10349 in inštruktorsko voz. dovoljenje,
št. 31, izdala UE Vrhnika. s-45122

Podgornik Zdravko, Knafelčeva 26, Maribor, dovoljenje za voditelja čolna, št.
0213-724194. p-45096
Pogorelc Jože, Planina 74, Planina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 9167.
p-45104

Ozmec Nada, Rojčeva 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 54376.
s-45048

Polanec Stjepan, Kranjčeva 8, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12455.
p-45043

Pahernik Greta, Dravinjska 62, Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7196. g-45163

Poljak Franc, Ob starem zidovju 13, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1389. p-45143

Pajsar Roman, Zabretova 7 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 125370.
s-45062

Ponikvar Igor, Železnica 2, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2123. s-45041

Pamor Žiga, Lešničarjeva 1, Celje, letno
spričevalo. p-45003
Paravan Tomaž, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
p-45174
Pate Igor, Dol. Kamenje 18, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
30992. g-45059
Pekolj Alojz, Občine 5, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 2787.
s-45106

Porenta Marko, Češnjica 14, Dobrunje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 192707.
s-45072
Potočnik Peter, Vide Šinkovčeve 12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S600208, št. reg. 33958, izdala UE Kranj.
g-45108
Počivavšek Matjaž, Na Delih 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 7322.
s-45125

Sajko Anton, Rajnkovec 5, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11018. p-45038
Sakinovič Nafka, Privoz 3 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 193607.
s-45028
Satler Branko, Krožna pot 8 a, Vrhnika,
delovno knjižico. s-45172
Savnik Peter, Sela 10, Dobova, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 12971. p-45081
Seničar Iztok, Trubarjeva 53 b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21220.
g-45146
Sevšek Irena, Bilje 18, Renče, maturitetno spričevalo Gimnazijem Nova Gorica, izdano leta 1981. p-45144
Simič Goran, Kardeljev trg 7, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-45166
Skubic Potokar Anton, Ul. borcev za sev.
mejo 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. 100448. s-45119
Slapnik Jani, Jedinščica 50, Novo mesto,
delovno knjižico. g-45157

Predan Zvonko, Ižakovci 173, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 30560. p-45199

Soklič Daniel, Breg pri Polzeli 91 a, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1058013. p-45074

Perkovič Friderik, Zgornje Škofije 68,
Škofije, zavarovalno polico, št. 446050.
g-45092

Pust Anton, Jelše 1, Mirna peč, zaključno spričevalo poklicne šole- avtoklepar, izdano leta 1980. g-45049

Srnelj Božo, Paplerjeva 18, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3143.
s-45137

Perpar Brigita, Ulica Iga Grudna 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
186058. s-45065

Radič Marija, NHM 9, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 3540. p-45126

Starič Dušan, Heroja Staneta 6, Žalec,
zavarovalno polico, št. 379995, izdala zavarovalnica Adriatic. 3 p-45204

Petek Janez, Stogovci 13, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4376.
p-45023

Rajnar Brigita, Rakičan, Štefana Kovača
35, Murska Sobota, končno spričevalo, izdal Srednješolski center tehn. pedag. usmeritve Murska Sobota leta 1985. G-45170

Starič Dušan, Heroja Staneta 6, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
625852. p-45205
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Strašek Peter, Podturn 14, Podplat, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 10662. p-45046

Tratnik Stanislav, Marija reka 60, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 47639. p-45145

Vončina Debora, Šempas 188, Šempas,
delovno knjižico. p-45113

Strojanšek Metka, Podvrh 23, Braslovče, spričevalo. p-45031
Struna Robert, Klečet 39, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 23833.
s-45124
Suhoveršnik Robert, Klavčičeva 13,
Kamnik, delovno knjižico. s-45107
Suljič Senad, Zgornja Rečica 31, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. 8351.
p-45180
Šelih Ivanka Adriatic d. d., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico št.
334598. g-45016
Šelih Ivanka Adriatic d. d., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
279402. g-45056
Šemenc Marija, Zadrečka 13, Nazarje,
zaključno spričevalo OŠ Blaž Arnič Luče,
izdano leta 1971 na ime Marija Kaker.
g-45155
Šinkovec Janez, Dol. Dole 12, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2266.
g-45105
Špendal Rok, Na peči 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 196794.
s-45061
Štangelj Darko, Strahomer 1 a, Ig, zaključno spričevalo Srednje šole tehničnihstrok in storitev Ljubljana, izdano leta 1982.
s-45128
Šterbucl Stanislav, Brnica 3, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6426.
g-45091
Štupnik Simon, Stritarjeva 11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
11147. s-45169
Taši Anka, Gradišče 16, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6875.
s-45168
Težak Danilo, Čufarjeva 19, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22926. g-45035

Trček Uršula, Poljanska 34, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17094.
s-45034
Ullen Lea, Veščica 47 b, Murska Sobota,
delovno knjižico. p-45024
Urlep Boštjan, Gorica pri Slivnici 40,
Gorica pri Slivnici, zavarovalno polico, št.
312158, izdala zavarovalnica Adriatic.
g-45103
Urlep Hanuš Vlastimila, Tlaka 26, Gornji Grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
586. g-45015
Uršič Albert, Vodenska 9, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8226.
g-45164
Ušaj Aleksandra, Vitovlje 73 a, Šempas,
delovno knjižico. p-45082
Valenčič Rudi, Cesta na Kremenco 17,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št.
11555. p-45165
Varlec Ana, Dečno Selo 32 a, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11607.
p-45105
Vasilič Ljubiša, Planina 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 272301,
št. reg. 40974, izdala UE Kranj. g-45175

Zajc Lojze, Rožna dolina, C. II 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
45066. s-45147
Zakotnik Frančišek, Ig 341, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. 24235.
s-45131
Založnik Stanislav, Arclin 16, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 6823. p-45069
Zdolšek Oswvald, Vovajčeva 29, Poljčane, listino. g-45089
Zelič Svetozar, B. Kalina 35, Solkan,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH.
p-46168
Zemljak Ivan, Kanjuce 16 a, Štore, zavarovalno polico, št. 0266447, izdala zavarovalnica Adriatic. p-45004
Zidar Anton, Bobovo 3 a, Celje, vozniško dovoljenje, št. 9000. p-45178

Verbič Dušan, Zgornji Brnik 136, Cerklje, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 809753, št. reg. 40881, izdala
UE Kranj. s-45064

Zijal Andrej, Slamnikarska ulica 14,
Mengeš, delovno knjižico. s-45040

Vertačnik Vid, Bertoncljeva 59, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
474575, št. reg. 41858, izdala UE Kranj.
s-45001
Vidmar Boris, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
119706. s-45139

Terzič Jožica, Grablovičeva 26, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 331157, izdala
zavarovalnica Adiatic. s-45077

Vinski Ivan, 1. maja 3, Metlika, delovno
knjižico. g-45011

Tišlarič Milan, Praporčan 54 a, Selnica,
spričevalo. p-45029

Višintin Jurij, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-45087

Torič Mustafa, Poljana 26, Velika Kladuša, potrdilo o opravljenem tečaju za natakarja, izdala gostinska šola v Ljubljani leta
1986. s-45080

Vrečko Miha, Smrtnikova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 210625.
s-45006

Zidar Oliver-Kamilo, Trubarjeva 61,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 55348. s-45030

Tertinek Simona, Vas 55, Radlje, delovno knjižico. p-45111

Topalović Emir, Jezerski, Bosanska Krupa, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani. s-4501

Vozlič Ivan, Zadobrova 60, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 29779. p-45067

Velič Hajrudin, Obrtniška 9, Trebnje, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole
Ljubljana, izdano leta 1983. s-45014

Vidmar Boris, Preglov trg 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0365486, izdala zavarovalnica Adriatic. s-45140

Tomaš Dragutin, Aškerčeva 6, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9522.
p-45055

Vorina Boštjan, Strmca 88, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7615.
p-45127

Vlaj Mira, Švabičeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 138776.
s-45120

Zodel Iztok, Vilharjevo naselje 21, Pivka, delovno knjižico. p-45083
Zrnec Blaž, Hribska pot 3, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 251988, izdala zavarovalnica Adriatic. s-45154
Zupan Janez, Gozdna pot 5, Jesenice,
delovno knjižico. g-45102
Žagar Damjan, Retje 8a, Trbovlje, potrdilo o znanju CPP, kat. GH, št. 10590.
g-45033
Žerdin Samo, Na gmajni 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 143757.
s-45084
Žižik Julijana, Lokavci 37, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico. p-45172
Žinič Igor, Žeje pri Komendi 6 b, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
16683. s-45138

Vodeb Igor, Smrekarjeva 4, Celje, vozniško dovoljenje, št. 32346. p-45073

Žitnik Malči, Primostu 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5074.
s-45043

Vodopivec Mojca, Draga 20, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-45084

Žnidar Robert, Polje 5, Zagorje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8550. p-45026

Vogrič Martin, Vojkova 30, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF. p-45086

Žutič Sidik, zaključno spričevalo, izdala
RŠC Velenje leta 1975. p-45045
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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
II. zvezek: cena 3570 SIT

(10360)
(10361)
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PREDPISI O DOHODNINI,
DAVKIH OBČANOV IN DRUGIH
DAVKIH TER PRISPEVKIH
2. zvezek – (šeste spremenjene in dopolnjene izdaje)
Po izidu šeste izdaje Predpisov o dohodnini, davkih občanov in drugih davkih
ter prispevkih v letu 1995 je bilo sprejetih kar precej novih predpisov, nekaj pa
je bilo dopolnjenih oziroma spremenjenih. Da ne bi bilo treba ponovno tiskati
celotne, dokaj obsežne zbirke, smo se odločili za izdajo 2. zvezka. V njem so
vsi novi predpisi, ki so bili objavljeni do konca marca 1996, v neuradno
prečiščenih besedilih pa spremenjeni in dopolnjeni predpisi. Namesto vsebinskega kazala na začetku zbirke smo pripravili pregled veljavnih predpisov,
objavljenih v prvem in drugem zvezku.
Opozarjamo, da smo v tej šesti izdaji namenili posebno pozornost ugotavljanju katastrskega dohodka in v prečiščenih besedilih zbrali vse predpise,
ki so bili sprejeti in objavljeni na podlagi zakona o ugotavljanju katastrskega
dohodka iz leta 1976.
Na koncu zbirke smo dodali še seznam in krajevne pristojnosti območnih enot
in izpostav za področje zdravstvenega zavarovanja.
V zbirki sta objavljena tudi pravkar sprejeta zakona o davčni službi in
davčnem postopku.

Cena 2310 SIT

(10346)

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.
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