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Sodni register

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 533/96 Rg-1216

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

Družba  OBJEKT,  zaključna  dela  v
gradbeništvu, d.o.o., Velenje, Šaleška 2c,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
družba GLORY, svetovanje, upravljanje, tr-
govanje, d.o.o., Radomlje, ki jo zastopa di-
rektor družbe Peter Jeglič, ter Peter Jeglič,
ki prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
4. 7. 1996.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 8. 1996

LJUBLJANA

Srg 4954/94 Rg-1098

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

ABONE, export-import, d.o.o., Ljub-
ljana, Brilejeva 20, reg. št. vl. 1/22545/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljice z dne 9. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ivanka Vnučec, Brile-
jeva 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 107.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče Ljubljana

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 8894/94 Rg-1099

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

BOLHA, trgovina, izvoz in uvoz,
d.o.o., Šarhova 34, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Darko Bolha, Fabijanije-
va 47, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 5. 1995

Srg 13083/94 Rg-1100

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

Družba M. SKERL & CO, podjetje za
storitve, usluge in trgovino, d.o.o., Večna
pot 7, Ljubljana, reg. št. vl. 1/11705/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mihael Skerl, Idrijska 20,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1995

Srg 94/18652 Rg-1101

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

Družba  KRVINA,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, storitveno in trgovsko dejav-
nost, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Anton Kopač, Guncelj-
ska 37, Ljubljana, Cirila Oblak, Gunceljska
37, Ljubljana in Štefan Kopač, Jarčeva ul.
4, Metlika, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu po 1/3.

Srg 94/18661 Rg-1102

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

Družba BARD, proizvodnja, trgovina,
gostinstvo in storitve, d.o.o., Domžale,
Jarčeva 12, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Barbina Skok in Jože
Skok, oba Jarčeva 12, Domžale, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
Barbino Skok in Jožeta Skoka, oba Jarčeva
ul. 12, Domžale, vsakemu do 1/2.

Srg 94/18558 Rg-1103

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

Družba BAUMAX, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Preglov trg
7, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Darko Bauman, Preglov
trg 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Darka Baumana, Preglov trg 7, Ljublja-
na.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 2. 1996

Srg 10374/94 Rg-1104

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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MADU, d.o.o., Dolenja vas, Rakitnica
6, reg. št. vl. 1/18267/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 2. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Darja Benčina, Sušje
35, Ribnica in Miroslav Vidervol, Rakitnica
6, Dolenja vas, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
na Darjo Benčina 1.600 SIT in na Miroslava
Vidervola 6.400 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 3. 1996

Srg 432/94 Rg-1105

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

ROKADA, podjetje za turizem, infor-
matiko,  izobraževanje  in  marketing, d.o.o.,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 20. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Ažman, Ul. bra-
tov Učakar 108, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 1996

Srg 2062/95 Rg-1106

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

KOVEL, d.o.o., Domžale, Veljka Vla-
hoviča 1c, reg. št. vl. 1/5635/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 31. 3. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Aleš Arzenšek, Dobro-
va, Dušan Gak, Ljubljana, Boštjan Japelj,
Brezovica, Kuhelj Štefan, Domžale, Novak
Jean-Claude, Ljubljana, Petročnik Marjan,
Ljubljana, Razdevšek Dušan, Domžale, An-
drej Sever, Brezovica, Strmšek Zlatko, Čr-
nuče in Gregor Šinkovec, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih (182 SIT).

Srg 2496/95 Rg-1107

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

JOKRA, d.o.o., Ljubljana, Žorgova 26,
reg. št. vl. 1/21479/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
10. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Kramžar, Ljubljana,
Žorgova 26, z ustanovitvenim kapitalom
144.840 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 5. 1996

Srg 13910/94 Rg-1108

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

AB, podjetje za trgovino, d.o.o., Mila-
na Majcna 45, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 24. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alenka Knapič, Milana
Majcna 45, Ljubljana in Borut Marvin,
Kavškova 15, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 20.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
20.000 SIT prenese v celoti na vsakega usta-
novitelja po eno polovico, in sicer Alenko
Knapič (10.000 SIT) in Boruta Marvin
(10.000 SIT).

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 6. 1996

Srg 11915/94 Rg-1109

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

Družbo EDMA, finančno in borzno po-
sredovanje, d.o.o., Ljubljana, Jarška c.
45,  preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Fingušt, Jarška cesta
45, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11114/94 Rg-1110

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

Družba VITANA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, izvoz, uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, Maroltova 8, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne 1. 6.
1996.

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

Ustanovitelj je Jože Podboj, Štrekljeva
4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11097/94 Rg-1111

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

Družba TIMAKS, podjetje za izdelavo
in servis električnih naprav, d.o.o., Pod
hrasti 2, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanovitelja z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Hrovatič, Ulica
bratov Učakar 84, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Srg 11726/94 Rg-1112

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

Družba GABER, podjetje za ekonom-
sko svetovanje in marketing, d.o.o., No-
tranjska 6, Cerknica, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Strle Jože in Saša, oba
Notranjska 6, Cerknica, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja v skladu
z njunima osnovnima vložkoma.

Srg 11887/94 Rg-1113

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

Družba ADONIS – trgovsko in gostin-
sko podjetje, d.o.o., Rašica pri Velikih
Laščah, Rašica 34, Velike Lašče, preneha
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po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 7. 6. 1994.

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

Ustanoviteljica in družabnica je po skle-
pu o dedovanju z dne 24. 3. 1994, št. II D
320/94, Janja Rozman Merjasec, Male Lašče
113, Velike Lašče, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Srg 15768/94 Rg-1114

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

DANAJA, šola tujih jezikov, d.o.o.,
Ljubljana, Parmova 53, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 8. 1994.

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

Ustanoviteljica je Ljudmila Furlan, Par-
mova 53, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 11156/94 Rg-1115

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

Družba PREVOZI, d.o.o., trgovina, po-
sredništvo in zastopanje, Podvine 10, Za-
gorje ob Savi, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Drnovšek Emil, Podvine
10, Zagorje ob Savi, z ustanovitvenim kapi-
talom 800.280 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 11113/94 Rg-1116

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

Družba GAJA-DOM, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Prušnikova 78,
Ljubljana Šentvid, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Stanislav Gabrijel, Go-
ljarjeva pot 5, Ljubljana, Ana Gabrijel, Gun-
celjska cesta 33, Ljubljana, Jože in Mojca
Jager, Štula 5, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelje v skladu
z njihovimi deleži.

Srg 11910/94 Rg-1117

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

Družba TRISMEGISTUS, podjetje za
inženiring, svetovanje, trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Stanežiče 27/e, Šentvid, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 6. 1994.

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

Ustanovitelja sta Marko in Alojz Vrto-
vec, oba Stanežiče 27/e Šentvid-Ljubljana,
z ustanovitvenim kapitalom 8.010 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.010 SIT prenese na ustanovitelja po ena-
kih deležih.

Srg 11128/94 Rg-1118

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

Družba LORETA, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 22, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Logar Renata, Rovte
104, Rovte, z ustanovitvenim kapitalom
20.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 19628/94 Rg-1119

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

Družba QUICKS, podjetje za športni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kordelič Matej in Kor-
delič Blaž, oba Černetova 25, vsak z usta-
novitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Zoper te sklepe skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 37. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklepe o
izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 6. 1996

Srg 11252/94 Rg-1120

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

Družba  POLAK,  komercialni  posli,
d.o.o., Ljubljana, Cesta A. Bitenca 34, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 5. 1994.

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

Ustanovitelj je Jure Polak, Cesta A. Bi-
tenca 34, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 12723/94 Rg-1121

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

Družba  CIM  SERVICE,  trgovina  in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Glinškova
ploščad 2, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 7. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ciril Mravlje, Glinškova
ploščad 2, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 12865/94 Rg-1122

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

Družba OBRIS, proizvodnja, marke-
ting, inženiring, d.o.o., Sternenova 25,
Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bole Boris, Sternenova
25, Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT,  ki  prevzema  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

Srg 19652/94 Rg-1123

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

Družba PALES – svetovanje, zastopa-
nje in posredovanje v prometu blaga in
storitev, Ljubljana, d.o.o., Trubarjeva 61,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bojanka Koželj-Ku-
har, Trubarjeva 61, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.
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Srg 8522/94 Rg-1124

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

Družba  EMTP  Janko  Drole,  d.o.o.,
podjetje za servis, proizvodnjo, trgovino,
gostinstvo in turizem, Ljubljana, Gospos-
vetska 13, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janko Drole, Dunajska
cesta 433, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 12736/94 Rg-1125

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

Družba SINTEGRA, podjetje za stori-
tve s področja računalništva in organiza-
cije ter proizvodnjo in razvoj računal-
niško podprtih informacijskih sistemov,
d.o.o., Veljka Vlahoviča 2c, Domžale, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Habjanič Mitja, Miklo-
šičeva 2c, Domžale in Kamenšek Boris, Ce-
lovška 106, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe v znesku
196.000 SIT prenese na ustanovitelja v raz-
merju njunih poslovnih deležev.

Srg 11757/94 Rg-1126

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

Družba DREN-PRO, svetovanje, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Ulica Heroja
Marinclja 11, Kočevje, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ogorelec Primož, Ulica
Heroja Marinclja 11, Kočevje, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 11239/94 Rg-1127

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

Družba SECON, energetski consulting,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 436, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Vesna Košir, Trnov-
ska ul. 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 6. 1996

Srg 13624 Rg-1128

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

Družba MDS PLUS, servis, inženiring,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, V Murgle 30,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Štrucl, Bojsno 36,
Globoko, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 13465/94 Rg-1129

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

Družba ŠKUFCA, gradbeno podjetje,
d.o.o., Mali vrh 86, Šmarje-Sap, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Škufca Franc, Mali vrh
86, Šmarje-Sap, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Srg 13469/94 Rg-1130

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

Družba IMPA, d.o.o., podjetje za trgo-
vino, inženiring, projektiranje in izvaja-
nje Vrhnika, Cesta Krimskega odreda 16,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Pavlin, Verd, Ce-
sta Krimskega odredba 16, Vrhnika, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

Srg 13348/94 Rg-1131

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

Družba LEKOGAL – proizvodnja, tr-
govina na debelo in drobno, izvoz-uvoz,
d.o.o., Medvode, Škofjeloška 4b, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 4. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Neža Grajzar, Med-
vode, Škofjeloška 46 in Tatjana Kogovšek,
Golnik, Golnik 64, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese na ustanoviteljici v so-
razmerju z njunimi deleži.

Srg 15731/94 Rg-1132

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

Družba KOMLANC, svetovanje in za-
stopanje pri prodaji AMC izdelkov, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 189, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
2. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Komlanc, Slam-
nikarska 14, Mengeš, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1,300.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,300.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 6. 1996

Srg 13471/94 Rg-1133

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

Družba INTERNATIONAL AGENCY,
agencija za iskanje izgubljenih oseb in
posredovanje informacij, d.o.o., Adami-
čeva 9, Ljubljana, reg. št. vl. 1/7056/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Zoran Sandevski, Ada-
mičeva 9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 6. 1996

Srg 18824/94 Rg-1134

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

Družba FAVORIT, prevozništvo, fri-
zerstvo in čiščenje objektov, Dobrunje, V
Češnjico 5, reg. št. vl. 1/11867/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jože in Sonja Erčulj,
oba V Češnjico 5, Dobrunje, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja, vsake-
mu po 1.000 SIT.

Srg 18999/94 Rg-1135

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

Družba DAJORE-S, d.o.o., družba za
popravila avtomobilov, vseh vrst strojev
in strojne mehanizacije, Selo pri Pancah
17, Dobrunje, reg. št. vl. 1/11868/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Damjan Rejec, Selo pri
Pancah 17, Dobrunje, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 6. 1996

Srg 5351/95 Rg-1136

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

ZA & MM, d.o.o., Medvode, Škofje-
loška 15, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 6. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Majda Zajc, Medvo-
de, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 5339/95 Rg-1137

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

REŽIM, d.o.o., Ljubljana Polje, C.
XIV/15, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 10. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stojan Kocjančič, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 6. 1996

Srg 14554/94 Rg-1138

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

CPB, Ljubljana, d.o.o., Cesta 24. juni-
ja 30, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 4. 10. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Por Marjan, Ljubljana,
Cesta 24. junija 30, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 14610/94 Rg-1139

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

RELAX TOURS, d.o.o., Ljubljana,
Kavčičeva 34/I, reg. št. vl. 1/11527/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 10. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Božidar Alič, Ljubljana,
Andreja Alič, Ljubljana, Božidar ml. Alič,
Ljubljana, Andreja Alič, Stane Beklak,
Kamnik in Darko Ivić, Poreč, z ustanovitve-
nim kapitalom 6.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, na vsakega 1/6
(1.000 SIT).

Srg 14645/94 Rg-1140

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

M.G.A., d.o.o., Ljubljana, Plešičeva 10,
reg. št. vl. 1/07012/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 4. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mirko Špoljarič, Janez
Gjura in Andrej Flis, vsi iz Ljubljane, z
ustanovitvenim kapitalom 2.100 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, na vsakega po 700
SIT.

Srg 01123/95 Rg-1141

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

BAGA, d.o.o., Ljubljana, Jamova 32,
reg. št. vl. 1/14179/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 3. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Majič, Srednje
Gameljne 53a, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 001179/95 Rg-1142

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

T & MM, Mengeš, d.o.o., Cankarjeva
16 a, reg. št. vl. 1/10284/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 1. 3. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Cetinski, Cankarje-
va 16a, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 01205/95 Rg-1143

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

ABE, d.o.o., Ljubljana, Smrekarjeva
16, reg. št. vl. 1/9986/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
14. 3. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Maja Hudnik in Pregelj
Štefan, oba iz Ljubljane, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
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2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega 1/2 (1.000 SIT).

Srg 14629/94 Rg-1144

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

LUMM, d.o.o., Ljubljana, Bratovževa
ploščad 5, reg. št. vl. 1/10732/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 10. 10. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji Žiga Kranjec, Cigaletova
8, Ljubljana, Bojan Straže, Bratovževa
ploščad 1, Ljubjana in Vasja Urbanc, Sto-
ženska 15, Ljubjana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 3.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
3.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
na vsakega tretina (1.000 SIT).

Srg 01755/96 Rg-1145

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

MIK,  d.o.o.,  Litija,  reg.  št.  vl.
1/09591/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 9. 4. 1996.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mlakar Lidija, Litija in
Virant Miran, Polhov Gradec, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v ce-
loti na ustanovitelja, na vsakega po 1.000 SIT.

Srg 01645/96 Rg-1146

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

SCH,  d.o.o.,  Kamnik,  reg.  št.  vl.
1/12346/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 19. 3. 1996.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Schlegl Tomaž, Kam-
nik in Uršula Lenščak, Ajdovščina, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja Schlegl Tomaža 4.400
SIT in Uršulo Lenščak 3.600 SIT.

Srg 14592/94 Rg-1147

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

AREA, d.o.o., Ljubljana, Kneza Koc-
lja 6, reg. št. vl. 1/08135/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 8. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Ladislava Mikeš, Trbov-
lje, Jože Mikeš, Ljubljana, Janez Gorišek in

Cotič Marko, Izola, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, Ladislavo Mikeš
1.400 SIT, Jožeta Mikeš 200 SIT, Janeza
Gorišek 200 SIT in Markota Cotič 200 SIT.

Srg 9210/94 Rg-1148

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

POB, d.o.o., Ljubljana, Pot na Fužine
51, reg. št. vl. 1/11155/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 5. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Podreberšek, Pot
na Fužine 51, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 4.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 01700/96 Rg-1149

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

AUTOCENTRUM & CO, d.o.o., Kam-
nik, Sp. Stranje 6, Strahovica, reg. št. vl.
1/09627/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 4. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Franc Vettorazzi, Stra-
hovica, Sulimani Abdirahim, Kamnik in Ko-
run Karol, Rosenheim, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje na vsakega po 666,66
SIT.

Srg 16823/94 Rg-1150

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

TOMIGA, d.o.o., Ljubljana, Ul. Po-
horskega bataljona 199, reg. št. vl.
1/04694/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mirjana Pretnar, Mela-
nija Lešnjak in Gregor Valič, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelje, na vsakega 6.700
SIT.

Srg 11947/94 Rg-1151

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

Družba PLEXI, podjetje za predelavo
plastike in sestavljanje predmetov iz ko-
vine, lesa in plastike, Ljubljana, d.o.o.,
Na gmajni 5, reg. št. vl. 1/13767/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Selan Dušanka, Na
gmajni 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 6. 1996

Srg 19700/94 Rg-1152

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

Družba IDIL M & D, podjetje za go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Leninov trg 3, reg. št. vl. 1/17614/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Danka Atelj, Leninov
tg 3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 19702/94 Rg-1153

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

Družba EKO-PLAST, predelava pla-
stike, lesa in tekstila, Ljubljana, d.o.o.,
Jamova 50, reg. št. vl. 1/20495/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bojana Hiti Jamova
50, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
110.250 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11789/94 Rg-1154

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

Družba PREMIA M, trgovina na debe-
lo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Vinterca
18, reg. št. vl. 1/14127/00, preneha po skraj-
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šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 6. 1994.

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

Ustanovitelj je Virant Bojan, Ljubljana,
Vinterca 18, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11788/94 Rg-1155

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

Družba SIMI, salon za nego in sprosti-
tev, d.o.o., Zvezda 16, Šentvid, reg. št. vl.
1/11409/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 8. 6. 1994.

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

Ustanoviteljica je Simoneta Šoštarec
Pravdič, Zvezda 16, Šentvid, z ustanovitve-
nim kapitalom 28.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Srg 19661/94 Rg-1156

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

Družba  DESETI  BRAT,  d.o.o.,  turi-
zem, trgovina, Muljava 3a, Ivančna Gori-
ca, reg. št. vl. 1/5488/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Lampret Borut, Muljava
3a, Ivančna Gorica, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 12734/94 Rg-1157

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

Družba GUPI, proizvodnja, trgovina in
storitve, d.o.o., Hrastnik, Čeče 55/b, reg. št.
vl. 1/22914/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Siniša Koch, Log 15/a,
Hrastnik, z ustanovitvenim kapitalom
190.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelja.

Srg 15750/94 Rg-1158

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

Družba DAGIS, trgovsko, storitveno in
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Dergomaška 52, reg. št. vl. 1/1/24367/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Andreja Humar Gru-
den, Dergomaška 52, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 126.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 19642/94 Rg-1159

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

Družba KERA, podjetje za projektira-
nje, izvajanje in posredovanje d.o.o., Li-
tija, Brodarska 12, reg. št. vl. 1/10603/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

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

Ustanoviteljica je Tičar Zlatka, Brodar-
ska 12, Litija, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 15755/94 Rg-1160

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

Družba ELEKTROPLEX, d.o.o., pro-
izvodno, trgovsko podjetje, Ljubljana -
Šentvid,  Nova  ulica  7,  reg.  št.  vl.
1/19549/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Slavica, Anica in Darko
Šušterič, vsi Nova ulica 7, Ljubljana - Šen-
tvid, z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
v razmerju vplačanih osnovnih vložkov.

Srg 12733/94 Rg-1161

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

Družba KOCH, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., Hrastnik, Trg F. Ko-
zarje 2, reg. št. vl. 1/23175/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ignac Koch, Trg Franca
Kozarja 2, Hrastnik, z ustanovitvenim kapi-
talom 230.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 12768/94 Rg-1162

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

Družba GIBO, d.o.o., podjetje za tr-
govino, proizvodnjo, zastopanje in sve-
tovanje, Ziherlova 6, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/4579/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 25. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bojan Purkart, Trnov-
ska 6, Ljubljana, Ljubo Borovnik, Vojkova
77, Ljubljana in Igor Grča, Ziherlova 6,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 14. 6. 1996

Srg 16826/94 Rg-1163

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

AXIS,  d.o.o.,  Ljubljana,  Hotimirova
19, reg. št. vl. 1/14796/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miroslav Starič, Ljub-
ljana in Zdenka Mihovec, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega 4.000
SIT.

Srg 14189/94 Rg-1164

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

MERK,  d.o.o.,  Vrhnika,  Voljčeva 9,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Romana Kogovšek,
Vrhnika, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.
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Srg 14408/94 Rg-1165

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

FBJ,  d.o.o.,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 26. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Jean, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 16842/94 Rg-1166

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

Z & Z, d.o.o., Ljubljana, Uraničeva
22, reg. št. vl. 1/08766/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zdene Zadel in Marjeta
Zadel, Uraničeva 22, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega 1.000 SIT.

Srg 14423/94 Rg-1167

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

OMCO, d.o.o., Ljubljana, Šlajmerje-
va 8, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 16. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Ozvald, Šlajmerje-
va 8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 4734/95 Rg-1168

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

TEXTOR, d.o.o., Ljubljana, Martina
Krpana 55, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 9. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Dragomir Taborin, Ljub-
ljana, z ustanovitvenim kapitalom 129.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 14197/94 Rg-1169

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

GABRI, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Barbara Cerar, Bro-
darjev trg 12, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 6. 1996

Srg 14391/94 Rg-1170

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

VEPO, d.o.o., Kamnik, Neveljska pot
6, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 16. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bogomir Potočnik, Kam-
nik, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 1229/96 Rg-1171

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

GALBO, d.o.o., Kamnik, Trdinova
6/A, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 8. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Štefula, Kamnik, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 1335/96 Rg-1172

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

KLJUKAR, d.o.o., Ljubljana, Vodni-
kova c. 295, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 11. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Minka Kogovšek,
Vodnikova c. 295, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

8.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico.

Srg 1422/96 Rg-1173

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

ROGL IZ + S, d.o.o., Ljubljana, Me-
denska 21, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Nikolaj Rogl, Medenska
21, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 14393/94 Rg-1174

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

VIKO, Domžale, d.o.o., Ljubljanska
cesta 67, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Frančiška Laznik,
Domžale, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 6. 1996

Srg 11270/94 Rg-1175

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

SKAT, d.o.o., elektronske in telekomu-
nikacijske naprave, inženiring, proizvod-
nja, marketing, zastopanje v zunanji in
notranji trgovini, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 5.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Srečo Lenarčič, Brest
29, Ig, Božidar Zajc, Bohoričeva 28 a, Ljub-
ljana in Primož Trontelj, Verovškova 43,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.100
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 4744/95 Rg-1176

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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VIDEO LINE, d.o.o., Domžale, Simona
Jenka 12, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 25. 9. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Irena Kokalj in Jani Ko-
kalj, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 4.000 SIT.

Srg 1238/96 Rg-1177

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

TRIL, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 133,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andjelko Ilič, Ljublja-
na in Mirjana Ilič, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 1,700.000 SIT, ki prevzema-
ta obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,700.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja, na Ilič Andjelka 1,325.000 SIT, Ilič
Mirjano pa 375.000 SIT.

Srg 1233/96 Rg-1178

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

HIPERBAT, d.o.o., Škofljica, Pucihar-
jeva 6, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 14. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matjaž Iljaš, Puciharjeva
6, Škofljica, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 14380/94 Rg-1179

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

A & M TRADE, d.o.o., Ljubljana, Bo-
horičeva 18, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 12. 8. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alenka Leskovec Pa-
vlič in Miran Pavlič, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 1346/96 Rg-1180

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

ECO DM, d.o.o., Hrastnik, Slatno 21a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Stanka Duh in Gabri-
jela Zdovc, obe iz Dola pri Hrastniku, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
ci, na vsako po 1.000 SIT.

Srg 18976/94 Rg-1181

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

Družba IKA, podjetje za ekonomske in
knjigovodske storitve, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 41, št. reg. vl. 1/10116/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kovačič Ivica, Beb-
lerjev trg 6, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 18924/94 Rg-1182

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

Družba IGIKOM, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Gorjupova 20, Men-
geš, št. reg. vl. 1/15105/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Igor Čugalj, Gorjupova
20, Mengeš, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 18977/94 Rg-1183

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

Družba TKS, trgovina, storitve, export
import, d.o.o., Mengeš, Gorenjska 1, št.
reg. vl. 1/22869/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anton Koželj, Gorenj-
ska cesta 1, Mengeš in Suzana Koželj (roj.
Vurnek), Gorenjska c. 1, Mengeš, z ustano-
vitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

100.000 SIT prenese na ustanovitelja, vsa-
kemu po 50%.

Srg 15723/94 Rg-1184

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

Družba TEMIS, uvoz-izvoz, špedicija,
d.o.o., Ljubljana, Vojkova 1, št. reg. vl.
1/1388/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 28. 11. 1994.

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

Ustanoviteljica je Nevenka Križaj, An-
dreaševa 3, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 12724/94 Rg-1185

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

Družba TIRO, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Malejeva 16, št. reg. vl. 1/13653/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je na podlagi pravnomoč-
nega sklepa o dedovanju Rozman Janez,
Malejeva 16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 12858/94 Rg-1186

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

Družba A2, podjetje za trgovino in sto-
ritveni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Rim-
ska 10, št. reg. vl. 1/4482/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž in Emilija Al-
breht, Ljubljana, Rimska 10, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Srg 18859/94 Rg-1187

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

Družba SPIRITUS, d.o.o., podjetje za
poslovni turizem in rekreacijo, Ljublja-
na, Petrovičeva 25, reg. št. vl. 1/21781/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.
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Ustanovitelji so Dvoršek Barbara, Petro-
vičeva 25, Ljubljana, Matjaž Franc, V Kla-
deh 15, Ljubljana in Hajdinjak Nina, Mlin-
ska pot 32, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese na ustanovitelje v skla-
du z njihovimi deleži.

Srg 15792/94 Rg-1188

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

Družba  EVMA,  storitve  in  trgovina,
d.o.o., Logatec, Grič 11, reg. št. vl.
1/557/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franc in Evgen Makuc,
oba Grič 11, Logatec, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja, vsake-
mu 1/2.

Zoper  te  sklepe  skupščin  o  preneha-
nju družb po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepe  o  izbrisu  družb  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1996

Srg 14165/94 Rg-1189

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

BOTEGA, d.o.o., Ljubljana, Zadruž-
na 10, reg. št. vl. 1/8238/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Jadranka Hribar,
Ljubljana, Archinetova 13 in Judita Hribar,
Zadružna 10, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanoviteljici Jadran-
ko Hribar, Ljubljana, Archinetova 13 in Ju-
dito Hribar, Zadružna 10, Ljubljana.

Srg 14248/94 Rg-1190

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

NOMANGO, d.o.o., Domžale, Vodni-
kova 8, reg. št. vl. 1/9988/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 9. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Novak Manfred, Vodni-
kova ul. 8, Domžale, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na ustanovitelja Manfre-
da Novaka, Vodnikova ul. 8, Domžale.

Srg 14253/94 Rg-1191

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

OPTICAL, d.o.o., Ljubljana, Celovška
56, reg. št. vl. 1/20227/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anamarija Zore, Ljub-
ljana, Avčinova 6 in Jordan Kocjančič,
Ljubljana, Brilejeva 16, z ustanovitvenim
kapitalom 120.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
120.000 SIT prenese na ustanovitelja Ana-
marijo Zore, Ljubljana, Avčinova 6 in Jor-
dana Kocjančiča, Ljubljana, Brilejeva 16, v
razmerju vloženega ustanovitvenega kapi-
tala.

Srg 14227/94 Rg-1192

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

INGA,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Vrhnika, Sinja Gorica 87, reg. št. vl.
1/15487/00,  preneha  po  skrajšanem  po-
stopku  po  sklepu  skupščine  z  dne  9. 9.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Mirjam Frank in Bojan
Frank, oba Sinja Gorica 17, Vrhnika, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja Mirjam
Frank in Bojana Frank, oba Sinja Gorica 17,
Vrhnika.

Srg 13302/94 Rg-1193

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

ALMA MARKET, d.o.o., Ljubljana,
Papirniški trg 17, reg. št. vl. 1/8092/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rudolf Puhar, Ljubljana,
Papirniški trg 17, Ljubljana-Polje, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 15542/94 Rg-1194

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

Družba BOTMAR, zastopanje, sveto-
vanje in manegment, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 17 (prej Titova 47), reg. št. vl.
1/7129/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Borut Samastur, Dunaj-
ska 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 15758/94 Rg-1195

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

Družba ART – WAY, zunanje in no-
tranje trgovinsko in proizvodno podjetje,
d.o.o., Logatec, Rovtarska cesta 35, Lo-
gatec, reg. št. vl. 1/23810/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Tomaž Modrijan, Rov-
tarska cesta 35, Logatec, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 18829/94 Rg-1196

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

Družba ART, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve, d.o.o., Klemenova
160, Ljubljana, reg. št. vl. 1/11864/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Andrej Prah, Klemenova
160, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 15522/94 Rg-1197

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

Družba  PEHAR,  trgovina  –  kiosk,
d.o.o., Mengeška pot 1, Kamnik, reg. št.
vl. 1/13013/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 28. 11.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Roman Resnik, Mengeška
pot 1, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom
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8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 15497/94 Rg-1198

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

Družba D’SOKRAT, podjetje za trgo-
vino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dra-
veljska 33, reg. št. vl. 1/17068/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 21. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Milan Kotnik, Iztokova
4, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 18833/94 Rg-1199

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

Družba MBS – PRO, d.o.o., izdelava
programske opreme, informacijski siste-
mi, svetovanje, Ljubljana, Ulica bratov
Rozman 4, reg. št. vl. 1/19101/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miro Sobočan, Bilečan-
ska 4, Ljubljana in Boris Sobočan, Kvedro-
va 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 19008/94 Rg-1200

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

Družba Računovodsko finančni inženi-
ring ADA, d.o.o., Ljubljana, Metoda Mi-
kuža 20, reg. št. vl. 1/10026/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 12. 1994.

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

Ustanovitelji so Drago in Maja Glavač,
Metoda Mikuža 20, Ljubljana, ter Jerica in
Igor Grčar, Clevelandska 21, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 1,102.882 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,102.882 SIT prenese na ustanovitelje v
razmerju njihovih deležev.

Srg 18988/94 Rg-1201

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

Družba M.B.K., podjetje za trgovino,
zastopstva in marketing, d.o.o., Ljublja-
na, Sp. Rudnik C. II/36, reg. št. vl.
1/14035/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branimir Magister, Spod-
nji Rudnik C. II/42, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 18797/94 Rg-1202

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

Družba BEANA, trgovina z laborato-
rijskimi izdelki, Ljubljana, d.o.o., Trg ko-
mandanta Staneta 4, reg. št. vl. 1/9993/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ana Marija Bezeg, Trg
komandanta Staneta 4, Ljubljana, z ustano-
vitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 13431/94 Rg-1203

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

Družba NR, podjetje za inženiring,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Kančeva 14, reg. št. vl. 1/11297/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rajko Janežič, Kančeva
14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 6. 1996

Srg 15474/94 Rg-1204

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

Družba TREXIMA, podjetje za trgovi-
no, izvoz, uvoz, proizvodnjo in gostinstvo,
d.o.o., Ljubljana, Velnarjeva ul. 6, reg. št.
vl. 1/13929/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 16. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boc Vincenc, Velnarjeva
ul. 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Srg 13591/94 Rg-1205

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

Družba HELENA, d.o.o., trgovina in
proizvodnja, Mirje 15, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/9791/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 11. 7.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kolar Helena, Mirje
15, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 13513/94 Rg-1206

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

Družba PROKAT, podjetje za pro-
izvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Gro-
suplje, Cikava 22, reg. št. vl. 1/24027/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Polajžer Boris, Cikava
22, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
108.960 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11920/94 Rg-1207

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

Družba COS CONSULTING, organi-
ziranje sistemov, d.o.o., Ljubljana, Du-
najska 106, reg. št. vl. 1/2952/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Nemec Bojan, Marolto-
va 11, Ljubljana, Nemec Valter, Pod kosta-
nji 51, Ljubljana, Nemec Viljem, Liminjan-
ska 6, Lucija, Portorož, Šantl Majda,
Glinškova ploščad 16, Ljubljana in Vuga
Zmagomir, Podkraj 41a, Renče, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje razdeli med družbe-
nike sledeče:
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1. Nemec Bojan, Ljubljana, Maroltova
ul. 11:

– tiskalnik LASER v vrednosti 45.424,70
SIT,

– računalnik PC v vrednosti 3.159,10
SIT,

– disk quantum v vrednosti 26.652,60
SIT in

– miška v vrednosti 2.182,90 SIT,
– skupaj 77.419,30 SIT;
2. Nemec Valter, Ljubljana, Pod kosta-

nji 51:
– računalnik 386 SX-20-45 v vrednosti

67.974,60 SIT,
– zaščitni filter v vrednosti 9.134,30 SIT

in
– VGA monokrom v vrednosti 0,10 SIT,
– skupaj 77.109 SIT;
3. Nemec Viljem, Lucija, Portorož, Li-

minjanska 6:
– grafoskop v vrednosti 1.985,20 SIT in
– denar z žiro računa po plačilu stroškov

prenehanja družbe in njenega izbrisa iz sod-
nega registra ter plačilu deleža Vuga Zma-
gomira (v višini 7.000 SIT) 70.869,83 SIT,

– skupaj ca. 72.855,03 SIT;
4. Šantl Majda, Ljubljana, Glinškova

ploščad 16:
– računalnik PC 286 v vrednosti 0 SIT,
– dve omari v vrednosti 31.284 SIT,
– dva fotelja Bohinj v vrednosti

34.669,60 SIT,
– klubska mizica v vrednosti 4.194,30

SIT,
– dva stola vrtiljaka v vrednosti 21.493

SIT,
– dve pisalni mizi v vrednosti 14.317,60

in
– denar iz akontacije za potne stroške

135.826,20 SIT,
– skupaj 241.784,70 SIT;
5. Vuga Zmagomir, Renče, Podkraj 41a:
– revaloriziran vložek v znesku 7.000

SIT.
Zoper te sklepe skupščin o prenehanju

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 6. 1996

Srg 16455/94 Rg-1208

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je kot registrsko so-
dišče sklenilo:

priglasitev za vpis prenehanja družbe
BELI LUNJ, d.o.o., Polje c. VI/20, Ljub-
ljana, po skrajšanem postopku v sodni regi-
ster se zavrže.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 7. 1996

Srg 2650/96 Rg-1209

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

ULČAR F. & CO, trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.n.o., Domžale, reg. št.
vl. 1/15567/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 5.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Ulčar Franc in Ivana,
oba Ljubljanska 33, Domžale, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Srg 2649/96 Rg-1210

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

A. ULČAR & Co., trgovina, proizvod-
nja in storitve, d.n.o., Domžale, Rodica, reg.
št. vl. 1/15067/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Ulčar Andreja in Na-
talija, obe Perkova 9, Rodica, Domžale, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 2731/96 Rg-1211

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

PRIM, podjetje za računovodske in fi-
nančne storitve, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/13440/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 3. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zaman Silvester in So-
nja, oba Molekova 7, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 1,549.723,60 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,549.723,60 SIT prenese v celoti na usta-
novitelja po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 7. 1996

Srg 3476/96 Rg-1212

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

Informacijski inženiring, AZ, Ljublja-
na, d.o.o., preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Andolšek Franc, Ul. bra-
tov Babnik 33, Ljubljana, Gregorc Igor, Ul.
bratov Babnik 41, Ljubljana in Horvat Da-
mir, Gornji trg 5, Ljubljana, z ustanovitve-

nim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 7. 1996

Srg 2690/96 Rg-1213

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

KALCIC, elektronske komponente,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/12813/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Mitja Petrač, Rozmanova
3, Koper, Kalcic Adolfo, Via Giacomo Mat-
teotti N. 33, Trst in Kalcich Franco, Via dei
Giacinti N. 4, Trst, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telje po vpisanih osnovnih vložkih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 7. 1996

Srg 9256/94 Rg-1214

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

M & M, marketing, d.o.o., Layerjeva
8, Ljubljana, reg. št. vl. 1/04171/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mitja Močnik, Layerjeva
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
20.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 7. 1995
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Srg 16394/94 Rg-1215

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

Družba ŽUDA, d.o.o., podjetje za trgo-
vino in storitve, Cesta XVIII/18, Ljublja-
na-Polje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 19. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Žužek Danijela, Cesta
XVIII/18, Ljubljana-Polje, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Žužek Danijelo, Cesta XVIII/18, Ljub-
ljana-Polje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 8. 1996

Srg 06570/94 Rg-43186

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

Družba J & A, d.o.o., Ribnica, Vrvar-
ska 3, reg. št. vl. 1/17704/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 5. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Julijan Ozimek, Gornje
Lepovče 25, Ribnica, in Andrej Bambič, Go-
riča vas 19, Ribnica, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v zensku
8.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovi-
telja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 30. 3. 1995

Srg 9685/94 Rg-43187

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

PRIMA TRAN SPORT, d.o.o., Ljub-
ljana, Grudnova 1, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Majerič Primož, Grudno-
va 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom

2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v zensku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Majerič Primoža, Grudnova 1, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 11. 12. 1995

Srg 15548/94 Rg-43188

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

Družba ABACO, d.d., mednarodno tr-
govsko in proizvodno podjetje, Ljublja-
na, M. Beličeve 125, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tilia Consalting, d.o.o.,
Ljubljana, M Beličeve 125 in Sichem SRL,
Udine, Via Petrarca 25, Cap 33100, Italia, z
ustanovitvenim kapitalom 12,800.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelja, in sicer osnovna sred-
stva d.d. v višini 4,108.724 SIT na Tilia
Consalting, d.o.o., zaloga blaga v višini
950.556 SIT pa na Sichem SRL, Udine, Via
Petrarca 24 Cap, 33100 Italija.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 11. 6. 1996

Srg 19413/94 Rg-43189

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

HAMHILL, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, uvoz, izvoz, trgovino in posred-
ništvo, Ljubljana, Ul. Pohorskega bata-
ljona 179, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tanja Dular, Ul. Po-
horskega bataljona 179, Ljubljana in Silvo
Hribernik, Sp. Bitnje 39, Žabnica, z ustano-
vitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, vsakemu polovica.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 7. 2. 1996

Srg 19545/94 Rg-43190

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

Družba TRANSING TEAM, notranji
in mednarodni transport d.o.o., Ul. Stare
pravde 10, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 21. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vinko Podobnik, Podgo-
ra pri Dolskem 8a, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelja Vinka Podobnika, Po-
gora pri Dolskem 8a.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 24. 6. 1996

Srg 19546/94 Rg-43191

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

Družba TRI, notranji in mednarodni
promet, d.o.o., Ljubljana, Ulica stare
pravde 10, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Vinko Podobnik, Pod-
gora pri Dolskem 8a, Zlatko Zaletel, Ulica
Juleta Gabrovška 19, Kranj in Transing,
izredni prevozi, p.o., z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT. Obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe prevza-
meta Vinko Podobnik in Zlatko Zaletel
(Transing, p.o., je že izbrisan iz sodnega
registra).

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Vinka Podobnika in
Zlatka Zaletela.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 24. 6. 1996
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Srg 19547/94 Rg-43192

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

Družba TRANSING MIDOLINI, izred-
ni prevozi in storitve dvigal, d.o.o., Ljub-
ljana, Ulica stare pravde 10, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta družbi MIDOLINI
F.LLI S.P.A., Udine, Via Colugna 187, in
TRANSING TRADE, d.o.o., Ljubljana,
Vodovodna 19, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja Rada Škraba.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 10. 4. 1996

Srg 20280/94 Rg-43193

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

RATIO, podjetje za komercialne po-
sle, d.d., Parmova 45, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marjan Gregorič, To-
varniška 14, Logatec in Bojan Majič, Jamo-
va 32, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 175.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 22. 5. 1996

Srg 01479/95 Rg-43194

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

Družba CNC PHIL, podjetje za inženi-
ring, trgovino in servis, d.o.o., Hrastnik,
Trg Franca Kozarja 16a, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Janez Šranc, Hrastnik,
Trg Franca Kozarja 16a, z ustanovitvenim
kapitalom 200.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 3. 7. 1996

Srg 01527/95 Rg-43195

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

Družba JANEX, consulting, marketing,
inženiring, trgovina, zastopstva in turi-
zem, Ljubljana, d.o.o., Moše Pijadejeva
22, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 17. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kranjc Rafael, Parti-
zanska 10b, Rakek in Kranjc Romana, Prid-
vor, Bužari 4, Koper, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01538/95 Rg-43196

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

Družba KADING, kadrovsko organi-
zacijski inženiring, d.o.o., Potočnikova 24,
Domžale, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Iglič Zvonka, Bukov-
čeva 5, Vir pri Domžalah in Mokorel Mar-
ko, Potočnikova 24, Domžale, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01539/95 Rg-43197

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

Družba TOMARASI, zastopanje tujih
firm, trgovsko-gostinske storitve in po-
sredništvo, d.o.o., Matije Blejca 10, Kam-
nik, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Arčon Tomislav, Matije
Blejca 10, Kamnik, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 4. 7. 1996

Srg 01540/95 Rg-43198

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

Družba MIMETAL, podjetje za trgo-
vino in uvoz-izvoz, d.o.o., Dvoršakova
12a, Vir pri Domžalah, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Jovanovič Miloš, Sne-
bersko nabrežje 68, Ljubljana, in Batolič
Mojca, Koper, Jurčičeva 7, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01541/95 Rg-43199

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

Družba GRADEX F&A, podjetje za iz-
vajanje vseh vrst del v gradbeništvu,
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d.o.o., Cerknica, Dolenje Jezero 1d, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franci Frece, Dolenje
Jezero 1d in Zuhdija Agič, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01548/95 Rg-43200

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

Družba SASKIA, storitve, proizvodnja
in trženje, d.o.o., Polonce Čude 3, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Metoda Perhaj, Polon-
ce Čude 3, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 28. 6. 1996

Srg 01553/95 Rg-43201

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

Družba TRADER, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., Ul. bratov Kotar
11, Trzin, Mengeš, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 25. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Terezija Dolinšek
Klep, Ul. bratov Kotar 11, Trzin, Mengeš,
in Popov Marč Veronika, Ulica bratov Uča-
kar 114, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljici.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01554/95 Rg-43202

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

Družba  ATRIBUT,  podjetje  za  sto-
ritve,  trgovino,  zastopanje,  inženiring
in  proizvodnjo,  d.o.o.,  Brodarjev  trg
7,  Ljubljana,  preneha  po  skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 27. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Darja Mihelčič, Ljub-
ljana, Bratov Učakar 6, z ustanovitvenim
kapitalom 193.120 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 28. 6. 1996

Srg 01565/95 Rg-43203

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

Družba URLICH & JANE, inženiring
in trgovina, d.o.o., Mengeš, Dolinškova 1,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Pinterič Marija, Do-
linškova 1, Mengeš, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 3. 7. 1996

Srg 01568/95 Rg-43204

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

Družba VIR–Q, podjetje za gospodar-
sko svetovanje, Pot na Fužine 23, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vlado Ravlič, Pot na Fu-
žine 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 3. 7. 1996

Srg 01575/95 Rg-43205

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

Družba PROTING, podjetje za pro-
izvodnjo, gradbeništvo, promet, trgovino,
inženiting in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Ižanska cesta 87, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Šurk Tomaž, Ižanska c.
87, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 1. 7. 1996

Srg 01624/95 Rg-43206

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

Družba PROBITON, podjetje za pro-
jektiranje in tehnološki inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Resljeva 14, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Pavel Toni, Resljeva
24, Ljubljana in Janez Prohinar, Gregorči-
čeva 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
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lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01632/95 Rg-43207

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

Družba  MTI,  trgovina,  Goriška  51,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Trkman, Ljublja-
na, Goriška 51, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 4. 7. 1996

Srg 01636/95 Rg-43208

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

Družba Co PETRA, podjetje za notra-
njo in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljublja-
na, Osterčeva 2, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Petar Nikolovski, Trdi-
nova 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 24. 6. 1996

Srg 01637/95 Rg-43209

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

Družba INTERCO, notranja in zunaja
trgovina, d.o.o., Peričeva 7, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Interimpex, p.o., Skopje,
Ulica 11. oktomvri št. 32, Makedonija, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih pre-
ostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 24. 6. 1996

Srg 01690/95 Rg-43210

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

Družba ORKAN, trgovina, zastopanje
in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Delav-
ska ulica 4, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ute Medvedešek, Delav-
ska ulica 4, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 3. 7. 1996

Srg 01708/95 Rg-43211

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

Družba TEHNOCOLOR, družba za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Aškerčeva 40a, Domžale, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kokalj Vido, Aškerčeva
40a, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 28. 6. 1996

Srg 01715/95 Rg-43212

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

Družba POSTOLOVIĆ, podjetje za tu-
ristično dejavnost, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Ljubljana, Murkova 8, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Postolović Dušan, Po-
stolović Jožica in Postolović Goran, vsi
Murkova 8, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 5. 7. 1996

Srg 01716/95 Rg-43213

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

Družba  SPECTRA,  podjetje  za  eko-
nomske, organizacijske in tehnološke sto-
ritve, d.o.o., Gosposka 4, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Markič in Maja
Črepinšek, oba Gosposka 4, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 1. 7. 1996
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Srg 01719/95 Rg-43214

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

Družba LIPA– BE.ST, d.o.o., avtošola
in podjetje za trgovino, transport, orga-
nizacijo prireditev in uvoz ter izvoz, Gub-
čeve brigade 13, Dob pri Domžalah, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Benkovič Stanislav,
Gubčeve brigade 13, Dob pri Domžalah in
Markuš Ivan, Bilečanska 2, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 1. 7. 1996

Srg 03112/95 Rg-43215

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

Družba TIPIKO, proizvodnja, koope-
racija in trgovina, d.o.o., Ljubljana, To-
mačevska 7a, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 30. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Klun Karel, Tomačev-
ska 7a, in Bališ Jože, Medvode, Goričane
1b, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja v skladu z njunima
deležema.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 12. 6. 1996

Srg 3835/95 Rg-43216

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

Družba SINNIEX, d.o.o., podjetje za
zunanjo trgovino, izobraževanje, consul-
ting in poslovne storitve, Ljubljana, Tr-
novska 4, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 6. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Simeunovič Draga,
Ljubljana, Trnovska 4, z ustanovitvenim ka-
pitalom 1.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 11. 6. 1996

Srg 784/96 Rg-43217

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

Družba TIPRO, podjetje za proizvod-
njo tipk in tipkovnic, p.o., Gergičeva uli-
ca 51a, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Inštitut za elektroniko in
razumsko tehniko, Ljubljana, Teslova 30, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje podjetja TIPRO d.o.o.
prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 18. 4. 1996

Srg 02203/96 Rg-43218

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

Družba BELINKA, d.d., svetovalne in
tehnične storitve, Ljubljana, Zasavska 95,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji delinške družbe so Sečnik
Rok, Ljubljana, Golouhova 13, Cerar Mar-
jan, Ljubljana, Novo Polje, C. IV/38, Zdovc
Silvo, Lukovica, Rafolče 16a, Zalar Marjan,
Ljubljana-Črnuče, Ilešičeva 11, Mivšek Lu-
ka, Dol pri Ljubljani, Pšata 36, Rožič Šte-
fan, Domžale, Vir, Borova 17, Vidmar Bo-
ris, Ljubljana, Novo Polje, C. VII/111, Li-
puš Drago, Radomlje, Preserje, Kamniška
57, Paš Branko, Ljubljana, Omersova 41,
Nabergoj Jurij, Ljubljana-Črnuče, Mlinska
pot 18, Gregorc Andrej, Dol pri Ljubljani,
Pšata 88, Murko Brane, Radomlje, Rova 19,

Filipič Janez, Dol pri Ljubljani, Beričevo
23d, Jerše Milojka, Ljubljana, Celjska 10,
Kmet Miran, Ljubljana, Šarhova 30, Gre-
gorka Matija, Radomlje, Gregorčičeva 11,
Doma Anton, Ljubljana-Črnuče, Tominško-
va 17, Kušar Miha, Ljubljana, Dolenjska c.
110, Belič Janez, Ljubljana, Rožna dolina,
C. XXI/14, Flajs Slavko, Kamnik, Grohar-
jeva 16, Peterka Pavel, Dol pri Ljubljani,
Dolsko 51a, Petan Roman, Ljubljana-Črnu-
če, Kraljeva 12, Soršak Irena, Ljubljana-Čr-
nuče, Soteška pot 93, Berčič Frančiška,
Šmartno pod Šmarno goro, Sp. Gameljne
27b, Ložar Matevž, Dol pri Ljubljani, Za-
boršt 9, Valetič Jože, Ljubljana, Abramova
12 in Svete Silvo, Ljubljana, Malči Beliče-
va 145, z ustanovitvenim kapitalom 56.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanovitelje v razmerju poslovnih
deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 11. 6. 1996

Srg 2772/96 Rg-43219

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

Družba I + R ELEKTRONIC, trgovina
z elektronskimi komponentami, d.o.o.,
Ljubljana, Ziherlova 2, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Iskra Commerce, p.o.,
Ljubljana, Trg revolucije 3, Aleksander Raz-
movski, Ljubljana, Bežigrad 16, Martin Se-
lan, Pot terencev 6, Brezovica pri Ljubljani in
Rapido electronic, components S.p.a., Via
Beccarua 8m Trst, z ustanovitvenim kapita-
lom 19.900 SIT, ki prevzemajo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje v sorazmerju z njihovimi
deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 18. 6. 1996

MARIBOR

Srg 2576/94 Rg-1229

Družba FORMICA-FAMILY, storitve-
ne dejavnosti, d.o.o., Slovenska 21, Mari-
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bor, reg. št. vl. 1/5543-00, katere ustanovi-
teljica je Čanžek Breda, Kacova 2, Maribor,
po sklepu ustanoviteljice družbe z dne 31. 5.
1994 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Čanžek
Breda, Kacova 2, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 12. 10. 1995

MURSKA SOBOTA

Srg 94/00492 Rg-1230

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00492 z dne 28. 6. 1996,
pod št. vložka 1/00266/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: FORTUNA, podjetje za trgov-
sko, gostinsko-turistično in storitveno de-
javnost, Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: FORTUNA, Murska
Sobota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Naselje Prek-
murske brigade 32

Osnovni kapital: 2.500 SIT
Ustanovitelji: Čerpnjak Viljem, Jerebic

Ciril, Lah Bojan, Krizmanič Slavko in Jošar
Drago, vsi izstopili 28. 6. 1996.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovor-
nostjo je bila vpisana v sodni register dne
30. 10. 1989 s sklepom Srg 135/89.

Sklep ustanoviteljev o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku z dne 12. 5. 1995.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 28. 6. 1996 s sklepom Srg 492/94.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Čerpnjak Viljem,
Murska Sobota, Naselje Prekmurske briga-
de 32.

Srg 95/00387 Rg-1231

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 95/00387 z dne 21. 5. 1996,
pod št. vložka 1/01148/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:  DESIGN,  pletilski  inženiring,
Murska Sobota, d.o.o.

Skrajšana firma: DESIGN, Murska So-
bota, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Murska Sobota, Ob progi 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pregelj Darko, izstopil

21. 5. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 21. 5. 1996 s sklepom Srg 387/95.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Pregelj Dar-
ko, Murska Sobota, Ob progi 1.

Srg 94/01256 Rg-1232

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01256 z dne 12. 6. 1996,
pod št. vložka 1/01175/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5564417
Firma:  BELOT,  trgovsko  podjetje,

Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: BELOT, Murska So-

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

govornostjo
Sedež: Murska Sobota, Staneta Roz-

mana 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Belajec Vjekoslav, izstopil

12. 6. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 12. 6. 1996 s sklepom Srg 1256/94.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Belajec Vje-
koslav iz Murske Sobote, Staneta Rozma-
na 2.

NOVO MESTO

Srg 94/00938 Rg-21797

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00938 z dne 31. 8. 1995,
pod št. vložka 1/00650/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku, s temile
podatki:

Matična št. 5324254
Firma: FORTIS, podjetje za proizvod-

njo, posredovanje in storitve, Novo me-
sto, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Ul. Ivana Roba 29
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lukšič Jože, izstopil 3. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Lukšič Jože, Ul. Ivana Roba 29, Novo
mesto.

SLOVENJ GRADEC

Srg 6553/94 Rg-1217

Družba NIPS, proizvodno, storitveno
in trgovsko podjetje, d.o.o., Pod gonjami
73, Prevalje, reg. št. vl. 1/6085-00, katere
družbenik je Duško Radovič, po sklepu
družbenika z dne 29. 12. 1994 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Duško Ra-
dovič, Ivana Mladena 28, Velika Gorica,
Hrvatska.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 4. 1996

Srg 143/95 Rg-1218

Družba GMAJNA, d.o.o., Mežica, reg.
št. vl. 1/6744-00, katere družbenik je Rosc
Stanislav, po sklepu družbenika z dne 31. 5.
1995 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rosc Stani-
slav iz Mežice, Senčna vas 22.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 5. 1996

Srg 186/95 Rg-1219

Družba KORA, trgovina in storitve,
d.o.o., Slovenj Gradec, Malgajeva 4, reg.
št. vl. 1/2553-00, katere družbeniki so Hor-
vat Andrej, Horvat Davorin in Horvat Hele-
na, po sklepu skupščine z dne 25. 8. 1995
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Horvat An-
drej iz Raven na Koroškem, Tolsti vrh 181
ter Horvat Davorin in Helena, oba iz Slo-
venj Gradca, Legenska cesta 14.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 23. 7. 1996

Srg 138/95 Rg-1220

Družba D I H, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Črna na Koroškem, reg.
št. vl. 1/6872-00, katere družbenika sta Da-
lja Kordež in Matjaž Pečovnik, po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1995 preneha po sk-
rajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Dalja Kor-
dež in Matjaž Pečovnik, oba Lampreče 1,
Črna na Koroškem.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 31. 7. 1996

Srg 72/95 Rg-1221

Družba MAJOLKA, podjetje za sveto-
vanje, inženiring, trgovino, gostinstvo,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Prevalje,
Dolga brda 28, reg. št. vl. 1/8863-00, kate-
re družbenika sta Šipek Ivana in Šipek Ma-
tej, po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti upnikom prevzameta Šipek Ivana in
Šipek Matej, oba Goriški vrh 31, Dravograd.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 31. 7. 1996
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Srg 5510/94 Rg-1222

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 5510/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 23. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6405-00 vpiše izbris družbe
KOBOLD, d.o.o., Muta, s sedežem Ulica
Lackovega odreda 13, Muta, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Kobold Dra-
go iz Mute, Ulica Lackovega odreda 13.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 23. 7. 1996

Srg 6860/94 Rg-1223

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6860/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 10. 6. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6524-00 vpiše izbris družbe
KORAT-MM, podjetje za proizvodnjo in
storitveno dejavnost, uvoz, izvoz, zasto-
panje, posredovanje, trgovina in go-
stinstvo, d.o.o., s sedežem Gmajna 59/d,
Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Korat Miro-
slav iz Slovenj Gradca, Gmajna 59/d.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 6. 1996

Srg 2128/94 Rg-1224

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 2128/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 22. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2412-00 vpiše izbris družbe VAR-
DEL, podjetje za svetovanje s področja
varstva in tehnologije, d.o.o., s sedežem
Tomšičeva 3, Slovenj Gradec, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Rožej Simon
iz Slovenj Gradca, Tomšičeva 3.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 22. 7. 1996

Srg 3364/94 Rg-1225

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 3364/94, zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku z dne 22. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5488-00 vpiše izbris družbe
TRGOFELIX, trgovsko podjetje, d.o.o., s
sedežem v Dravogradu, Trg 4. julija 49,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Srečko Fru-
hauf iz Dravograda, Koroška c. 19.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 22. 7. 1996

Srg 169/96 Rg-1226

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 169/96, zaradi vpi-
sa izbrisa subjekta iz sodnega registra z dne
24. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča Slovenj
Gradec se pod št. vl. 1/7272-00 vpiše izbris
družbe ŽELEZARNA RAVNE-POSLOVNI
SERVIS, podjetje za svetovanje, storitve in
inženiring, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, zaradi pripojitve k družbi
SLOVENSKE ŽELEZARNE-METAL Ravne,
podjetje za proizvodnjo plemenitih jekel,
d.o.o., Koroška ceta 14, Ravne na Koroškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 25. 7. 1996

Srg 170/96 Rg-1227

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 170/96, zaradi vpi-
sa izbrisa subjekta iz sodnega registra z dne
24. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru Okrožnega sodišča
Slovenj Gradec se pod št. vl. 1/3399-00 vpi-
še izbris družbe ZAŠČITA RAVNE, pod-
jetje za varovanje in reševanje premože-
nja in ljudi, d.d., Koroška cesta 14, Ravne
na Koroškem, zaradi pripojitve k družbi
SLOVENSKE ŽELEZARNE-METAL Rav-
ne, podjetje za proizvodnjo plemenitih je-
kel, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Ko-
roškem.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 25. 7. 1996

Srg 116/96 Rg-1228

Družba ATANA, gradbeništvo, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Ravne na Koroškem,
Čečovje 8 a, reg. št. vl. 1/4957-00, katere
družbenika sta Pušnik Danilo in Novak Jo-
žica, po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Pušnik Da-
nilo iz Raven na Koroškem, Trg svobode 16
in Novak Jožica, Čečovje 8 a, Ravne na
Koroškem.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 23. 7. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-9/96-7 Ob-2670

Upravna enota Nova Gorica je sprejela
dne 22. 8. 1996 v hrambo pravila za delova-
nje sindikata v Osnovni šoli Miren.

Ime  in  kratica  sindikata  je  Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slove-
nije – SVIZ, Sindikat vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Osnovne šole Miren. Se-
dež sindikata je v Mirnu, Mirenska 40.
Sindikat je z dne 22. 8. 1996 pridobil last-
nost pravne osebe.

Pravila za delovanje sindikata so vpisa-
na v evidenco statutov sindikatov Upravne
enote Nova Gorica pod zap. št. 110.

Št. 024-1/96-108 Ob-2671

Statut  Samostojnega  sindikata  pošte,
poslovne enote Ljubljana, Tržaška 68/a,
Ljubljana, sprejet dne 13. 2. 1995, se hrani
v Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-
Rudnik.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 108, dne 3. 9. 1996.

Št. 026-20/96-12 Ob-2672

Pravila sindikata Zavoda Osnovne šole
Fran Kocbek, Gornji Grad, ki so bila spreje-
ta dne 4. 6. 1996 na zboru delavcev sindika-
ta Zavoda Osnovne šole Fran Kocbek,
Gornji Grad, s sedežem: Kocbekova 21,
Gornji Grad, se hranijo pri Upravni enoti
Mozirje, v vpisniku evidence statutov sindi-
katov pod št. 26.

Št. 024-1/96-109 Ob-2711

Pravila Sindikata zavoda Dom starej-
ših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta
na  Bokalce  51,  Ljubljana,  sprejeta  dne
23. 12. 1993, se hranijo v Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Vič-Rudnik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 109, dne 6. 9. 1996.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče posto-
pek, da se razglasijo za mrtve osebe, ki
so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju
v roku treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 2/96-7 R-102

Ana Luznik, rojena 4. 7. 1899 v Smas-
teh, očetu Antonu Fonu in materi Ani Fon,
roj. Uršič iz Smasti št. 25, je pogrešana.

Skrbnik za poseben primer je Ivan Mali-
goj iz Smasti št. 45/a.

Okrajno sodišče v Tolminu

dne 21. 8. 1996

N 10/96 R-87

Franc Mlakar, roj. 1. 12. 1923, nazadnje
stanujoč Loke 244, Trbovlje, je pogrešan že
od leta 1946 dalje (na predlog Emi Guček,
Štrafelova 2, Ptuj).

N 151/95 R-90

Frančišek Roglič, roj. 6. 10. 1912, sin
Antona Roglič in Angele Gorišek, nazadnje
stanujoč Rudarska c. 13, Kisovec, je pogre-
šan od 11. 6. 1989 dalje (na predlog Zofije
Kurež, Rudarska 20a, Kisovec).

Okrajno sodišče v Trbovljah

dne 23. 7. 1996
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N 2/96 R-104

Javoršek Vid, roj. 18. 6. 1951, nazadnje
stanujoč Dom upokojencev in oskrbovan-
cev Impoljca, Sevnica, je od 8. 3. 1991 po-
grešan.

Skrbnik za poseben primer je Franc Kos
iz Centra za socialno delo Sevnica.

Okrajno sodišče v Sevnici

dne 29. 8. 1996

N 68/95 R-105

Koschier Hedvig Josefina, rojena 19. 1.
1914 v Celju, nazadnje stanujoča v Celju, je
pogrešana (na predlog njenega nečaka Jan-
ža Pavla).

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 8. 1996

Dražbeni oklici

St 14/93-152 S-209

Okrožno sodišče v Novem mestu je v
stečajnem senatu pod predsedstvom okrož-
ne sodnice Ane Kodrič, ob sodelovanju
okrožnih sodnikov – svetnikov Martina Fur-
lana in Nataše Gluhar-Križmančič kot čla-
nov senata, v stečajnem postopku nad dolž-
nikom Novoles, Novi ambient, d.o.o. – v
stečaju, Na žago 6, Straža, na seji senata
dne 4. 9. 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,
– parc. št. 916/5 v izmeri 1.570 m2  in
stavbe št. 1–9 ter št. 11, navedene v ce-

nilnem elaboratu, s skupno pokrito površi-
no 8.033,48 m2,

po izklicni ceni 249,143.000 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
– stavba št. 10, navedena v cenilnem ela-

boratu, s skupno pokrito površino 944 m2,
po izklicni ceni 16,465.000 SIT;
c) osnovnih sredstev ter repromateriala:
– osnovnih sredstev, navedenih v sezna-

mu z dne 4. 9. 1996, po inventurnih števil-
kah, nazivu, letu izdelave in količini ter iz-
klicni ceni v DEM za kos, plačljivo v tolar-
ski 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 300.000 SIT.
Seznama z dne 4. 9. 1996 in 17. 7. 1995

– obračunsko stanje zalog sta sestavna dela
tega sklepa in na vpogled na Okrožnem so-
dišču v Novem mestu v stečajni pisarni in
na sedežu stečajnega dolžnika.

Pri nakupu nepremičnin lahko sodeluje-
jo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki se

izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplača-
ti varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 52100-690-68130, pri Agen-
ciji RS za plačilni promet, nadziranje in in-
formiranje, Podružnica Novo mesto.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudil višjo ceno, boljše plačil-
ne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine.

Varščina bo uspešenemu ponudniku vra-
čunana 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 dne-
va objave v Uradnem listu RS.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8
dneh po končanem zbiranju prijav. Uspešni
ponudnik oziroma kupec mora skleniti po-
godbo o nakupu v 8 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri in v celoti plačati kupnino v
pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik ne
bo sklenil pogodbe in plačal kupnine v do-
ločenem 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, 8351 Straža, v roke ste-
čajnega upravitelja Štefana Poredoša.

Podrobnejše informacije glede izklicne
cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnem upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068/83-120 int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 4. 9. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 695/95 R-78

To sodišče je po sodnici Tanji Kumer, v
pravdni zadevi tožeče stranke Hrnjič Emke,
Rudnik 11, Kočevje, proti toženi stranki Hr-
njič Osmanu, s stalnim bivališčem v Kočev-
ju, Rudnik 11, trenutno pa v BiH, Maršala
Tita 48, Zenica, zaradi razveze zakonske
zveze, dodelitve otroka in plačevanja pre-
živnine, dne 22. 6. 1996 sklenilo:

na podlagi določila 5. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (v
nadaljevanju ZPP), se toženi stranki Hrnjič
Osmanu postavlja začasna zastopnica Marti-
na Simčič, strokovna sodelavka tukajšnjega
sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi II P 695/95, vse dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 3. 1996

I P 387/96 R-99

To sodišče je po sodnici mag. Nini Be-
tetto, v pravdni zadevi tožeče stranke Slavi-
ce Gajić iz Ljubljane, Šišenska 38, proti
toženi stranki Branku Gajiću, nazadnje sta-
nujoč v Litiji, Prvomajska 4, zaradi razveze

zakonske zveze, na podlagi 84. člena ZPP
sklenilo:

toženi stranki se kot začasna zastopnica
postavi Martina Simčič, strokovna sodelav-
ka pri tem sodišču.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko, dokler ne bosta tožena stranka in
njen pooblaščenec nastopila pred sodiščem
oziroma dokler ji skrbstveni organ ne bo
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 8. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/96 S-315

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v zadevi St 1/96,
zoper dolžnika Okus, tovarna športne in
modne konfekcije, p.o., Mariborska c. 4,
Radlje ob Dravi – v stečaju, ki bo dne
9. 10. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 28 tukajšnje-
ga sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 3. 9. 1996

St 4/96-78 S-317

S sklepom tega sodišča opr. št. St 4/96 z
dne 16. 7. 1996 je bila potrjena prisilna po-
ravnava nad dolžnikom Podjetje za rehabi-
litacijo in zaposlitev invalidov “Bodočnost”
Maribor,  p.o.,  Dalmatinska  ul. 1.

Terjatve upnikov so razvrščene v 5 raz-
redov, in sicer

A – terjatve iz naslova kratkoročnih kre-
ditov, obveznosti do dobaviteljev ter zaposl-
nih delavcev iz naslova plač, neplačanih od-
pravnin in prevoznih stroškov se poplačajo v
višini 60% njihove vrednosti z zamudnimi
obrestmi v višini temeljne obrestne mere +5%
v roku 2 let od 16. 7. 1996 v treh anuitetah,
tako da je rok plačila prve anuitete 16. 7.
1997, rok plačila druge anuitete 16. 1. 1998,
rok plačila tretje anuitete pa 16. 7. 1998;

B, C in D – terjatve ločitvenih upnikov
in delavcev iz naslova neizplačanih razlik
do izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi,
za katere se položaj tudi po potrditvi prisil-
ne poravnave ne spremeni;

E – terjatve iz naslova obveznosti do
državnih in drugih inštitucij, ki pa bodo v
celoti poplačane s konverzijo v lastniške
deleže.

Seznam upnikov iz razreda A z ugotov-
ljenimi in zmanjšanimi zneski je sestavni
del sklepa o prisilni poravnavi.

Sklep o prisilni poravnavi je postal prav-
nomočen dne 3. 9. 1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 4. 9. 1996

St 31/96 S-318

To sodišče je v postopku prisilne porav-
nave  nad  dolžnikom  Slovenijavino,  p.o.,
Ljubljana, Frankopanska 11, z odredbo
opr. št. St 31/96 z dne 5. 9. 1996 v upniški
odbor dodatno imenovalo:

– Republiko Slovenijo,
– Tvornico stakla Straža, d.d., Hum na

Sutli, Republika Hrvaška.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 9. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 2325 La-413

Florina, Vita Kraigherja 8, Maribor,
podaljšuje rok za javni poziv upravičencem
I. kroga za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic podjetja v po-
stopku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 8. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer 20. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 19. VIII. 1996, ter na ogla-
snih deskah podjetja.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
062/23-491, pri Darji Rojs.

Florina, p.o., Maribor

Št. 7/17-8-96 La-569

Aluminij oprema Komen, p.o., Komen
129a, Komen, podaljšuje javni poziv za vpis
delnic upravičencev (zaposleni, bivši zapo-
sleni in upokojenci), v okviru programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja za sode-
lovanje v interni razdelitvi in notranjem od-
kupu delnic. Javni poziv je bil prvič objav-
ljen v časopisu Delo in na oglasnih deskah
podjetja dne 13. 2. 1996 ter v Uradnem listu
RS, št. 8/96 z dne 12. II. 1996.

Javni poziv je podaljšan do 13. 10. 1996.
Do navedenega datuma lahko upravičen-

ci vložijo za pridobitev delnic podjetja last-
niške certifikate, gotovino in potrdila za
neizplačani del neto osnovnih plač po 25.
členu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, in sicer vsak delovni dan od 8. do
14. ure, na sedežu podjetja, Komen 129a,
Komen.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovni dan osebno ali po tel.
067/78-111.

Aluminij Oprema Komen, p.o.

Št. 91/96 La-570

ABC Tehnohit, Trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, Cesta 1.
junija 3, po sklepu 44. seje nadzornega sve-
ta podjetja podaljšuje javni poziv upravi-
čencem notranjemu odkupu in interni raz-
delitvi v postopku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
10. 10. 1996.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Republika dne 17. 7. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 39 z dne 26. VII. 1996. Upravi-
čenci lahko dobijo dodatne informacije po
tel. 0601/21-172, ali osebno na sedežu pod-
jetja, kontaktna oseba je Nataša Anžel, dipl.
ek.

ABC Tehnohit, d.o.o.

Št. 98/96 La-571

Megrad  Inženiring,  p.o.,  Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8 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 po-
ziva je bilo objavljeno v dnevniku Delo dne
8. 3. 1996, dne 6. 4. 1996, dne 11. 6. 1996
ter dne 10. 8. 1996 in v Uradnem listu RS,
št. 15/96, 20/96, 31/96 in 45/96.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 10. 10.
1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56, ali osebno na sedežu pod-
jetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana

La-568

Skladno z zakonom o lastninskem preob-
likovanju podjetij (z družbenim kapitalom),
ki opravljajo turistično dejavnost in katere
nepremičnine se nahajajo na območju Tri-
glavskega narodnega parka (Ur. l. RS, št.
24/96), z 19. členom zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93) in 16. členom uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) ter v skladu s
programom lastninskega preoblikovanja, ki
ga je odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo z odločbo št. LP
01102/1996-MV z dne 23. 7. 1996, podjetje
Žičnice Vogel, p.o., Ukanc 6, Bohinjsko je-
zero, objavlja program lastninskega preob-
likovanja podjetja.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma: Žičnice Vogel, p.o.
2. Sedež: Ukanc 6, Bohinjsko jezero.
3. Matična številka podjetja: 5097444.
4. Dejavnost podjetja: promet in zveze

(060609).
5. Oblika organiziranosti: družbeno pod-

jetje, p.o.
II. Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja:
– udeleženci interne razdelitve 20%,
– udeleženci notranjega odkupa 40%,
– Pokojninski sklad 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad za spodbujanje razvoja Triglav-

skega narodnega parka 20%.
III. Načini lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic do 20%,
– notranji odkup podjetja do 40%,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

ski sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Sklad za

spodbujanje razvoja Triglavskega narodne-
ga parka 20%.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa

1. Interna razdelitev
1.1. Žičnice Vogel, p.o., poziva upravi-

čence: zaposlene, bivše zaposlene, upoko-
jene delavce podjetja ter državljane Repub-
like Slovenije, da lahko v 30 dneh po tej
objavi, zamenjajo lastniške certifikate za na-
vadne delnice z oznako B iz interne razdeli-
tve. Z interno razdelitvijo bo podjetje raz-

delilo do 20% družbenega kapitala oziroma
30,518.000 SIT oziroma 30.518 delnic po
nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico.
Prodajna cena delnice znaša 1.264 SIT.

1.2. Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju in likvidaciji pravico

do poplačila sorazmernega dela premoženja
po likvidaciji ali stečaju.

2. Notranji odkup delnic
2.1. Žičnice Vogel, p.o., poziva upravi-

čence: državljane Republike Slovenije, ki
so zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni de-
lavci podjetja ter državljane Republike Slo-
venije, ki so sodelovali v interni razdelitvi
delnic, da lahko v 30 dneh po tej objavi
vpišejo in vplačajo delnice notranjega od-
kupa in tako postanejo udeleženci programa
notranjega odkupa. Za notranji odkup je na-
menjeno 40% družbenega kapitala oziroma
61,037.000 SIT oziroma 61.037 delnic po
nominalni vrednosti 1.000 SIT za delnico.

2.2. Delnice iz programa notranjega od-
kupa bodo upravičenci lahko vplačali:

– z gotovinskimi vplačili za delnice z
oznako C,

– z zamenjavo presežnih lastniških cer-
tifikatov za delnice z oznako D.

2.3. Pri nakupu delnic v okviru notranje-
ga odkupa bodo upravičenci koristili 50%
popust. Ob upoštevanju popusta je prodajna
cena delnice z oznako D 632 SIT. Cena se v
primeru vplačila z gotovino poveča z indek-
som drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do
dneva vplačila.

2.4. Delnice, pridobljene v okviru pro-
grama notranjega odkupa, se glede na način
vplačila delijo na:

a) plačane z gotovino so navadne delni-
ce z oznako C, ki imajo naslednje lastnosti:

– dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili programa notranjega odkupa,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju in likvidaciji pravico

do poplačila sorazmernega dela premoženja
po likvidaciji ali stečaju,

b) plačane z zamenjavo lastniških certi-
fikatov, so navadne delnice z oznako D, ki
imajo naslednje lastnosti:

– dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili programa notranjega odkupa,

– dajejo sorazmerno pravico do divi-
dende,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– po preteku dveh let od izdaje so nepre-

nosljive izven programa notranjega odkupa
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za čas trajanja programa notranjega odku-
pa, razen z dedovanjem,

– po preteku dveh let od izdaje so nepre-
nosljive izven programa notranjega odkupa
med udeleženci notranjega odkupa,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju in likvidaciji pravico

do poplačila sorazmernega dela premoženja
po likvidaciji ali stečaju.

3. Odkup, zamenjava certifikatov in go-
tovinska vplačila

3.1. Zamenjava certifikatov za delnice z
oznako B in z oznako D, bo potekala 30 dni
od dneva objave tega poziva v časopisu De-
lo. Vpis bo za certifikate možen vsak delov-
ni dan od 8. do 14. ure, v upravi, na sedežu
podjetja Žičnice Vogel, p.o., Ukanc 6, Bo-
hinjsko jezero.

3.2. Vplačilo delnic z oznako C za goto-
vino v okviru programa notranjega odkupa
bo potekalo 30 dni od dneva objave tega
poziva v časopisu Delo. Vplačilo delnic z
gotovino se izvede na blagajni podjetja Žič-
nice Vogel, p.o., Ukanc 6, Bohinjsko jeze-
ro, na privatizacijski podračun št.
51540-698-4202, ki je odprt pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje, podružnica Kranj. Pri vplačilu se
navede: plačilo kupnine za delnice notra-
njega odkupa.

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

5. Dodatne informacije
Pojasnila o programu lastninskega preob-

likovanja podjetja Žičnice Vogel, p.o., lah-
ko dobite vsak delovni dan med 8. in 14.
uro, na tel. 064/723-466, pri Sodja Lovru.

Žičnice Vogel, p.o.
Bohinjsko jezero

Razpisi delovnih mest

Št. 14/17 Ob-2655

Na temelju določil zakona o delovnih
razmerjih in sklepa Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Gozdarski inštitut Slovenije
objavlja

 delovno mesto mladega raziskovalca
s področja gozda oziroma gozdarstva

Poleg splošnih pogojev za prijavo na raz-
pisano delovno mesto mladi raziskovalec,
ki so navedeni v zakonu o delovnih razmer-
jih, mora kandidat izpolnjevati tudi pogoje
iz 2. in 4. točke člena pravilnika o usposab-
ljanju in vključevanju mladih raziskovalcev

v raziskovalne, visokošolske in druge orga-
nizacije (Ur. l. RS, št. 38/94).

Pogoji za sklenitev delovnega razmerja
so:

1. da so slovenski državljani ali Sloven-
ci brez državljanstva, ki se lahko izobražu-
jejo v Republiki Sloveniji,

2. imajo najmanj visoko izobrazbo s po-
dročja gozdarstva,

3. imajo poprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

4. praviloma niso starejši od 28 let.
Prednost imajo kandidati z opravljenim

magisterijem ali kandidati z vpisanim eno-
vitim doktorskim študijem.

Skladno določilom pravilnika se delov-
no razmerje sklepa za določen čas s polnim
delovnim časom.

Kandidat mora predložiti kratek življe-
njepis, dokazila o izpolnjevanju vseh pogo-
jev, v roku 10 dni od objave v Uradnem
listu RS, s pisno vlogo na naslov: Gozdarski
inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljub-
ljana, s pripisom: “Prijava na delovno me-
sto mladi raziskovalec”.

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh od opravljenega iz-
bora.

Gozdarski inštitut Slovenije

Št. 399/96 Ob-2656

Svet Osnovne šole Dobrova, Cesta 7. ma-
ja 20, Dobrova, razpisuje delovno mesto

ravnatelja
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki

jih določa zakon o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96).

Prijavi morajo priložiti kratek življenje-
pis in program oziroma vizijo dela v šoli.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta.
Delo bo začel opravljati 16. 12. 1996.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev pošljite z oznako “Razpis” v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: OŠ Dobrova, Ce-
sta 7. maja 20, 1356 Dobrova.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Osnovna šola Dobrova

Št. 130-6/96 Ob-2657

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, razpisna komisija za imenovanje
pomočnikov generalnega direktorja in di-
rektorjev podružnice razpisuje delovno me-
sto

direktorja podružnice Koper
Pogoji: VII. stopnja strokovne izobrazbe

ekonomske ali družboslovne smeri in 5 let
delovnih izkušenj.

Mandat za opravljanje razpisanega de-
lovnega mesta traja štiri leta.

Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi,
življenjepisom in opisom dosedanjih delov-
nih izkušenj sprejema komisija za imenova-
nje pomočnikov generalnega direktorja in
direktorjev podružnic Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, Tr-
žaška c. 16, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 8 dneh po opravljenem
razpisnem postopku.

Agencija RS za plačilni promet
Ljubljana

Ob-2663

Razpisna komisija za imenovanje direk-
torja javnega podjetja Parkirišča, d.o.o., Vod-
nikov trg 5, Ljubljana, na podlagi svojih skle-
pov in v skladu z določili statuta družbe,
objavlja javni razpis za delovno mesto

direktorja
Za direktorja Parkirišča, d.o.o., je lahko

imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje z za-
konom določenih, še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja podjetje,

– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje znanje enega

tujega jezika (angleščina, nemščina, fran-
coščina) in izkušnje pri vodenju.

Kandidati naj pošljejo pismene prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim
življenjepisom ter v prijavi navedejo in obraz-
ložijo svoj pogled na dejavnosti podjetja.

Kandidati morajo svoje popolne prijave,
z vsemi potrebnimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, poslati najkasneje v roku
osmih dni od objave tega razpisa v Urad-
nem listu RS, v zaprti kuverti, na naslov:
Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 1, Razpisna komisija, s pripi-
som: “za razpis direktorja Parkirišča,
d.o.o.”.

Razpisna komisija nepopolnih in nepra-
vočasnih vlog ne bo upoštevala.

Kandidati z ustreznimi pogoji bodo po-
vabljeni v roku osmih dni po zaključku raz-
pisa na razgovor, pri katerem bodo navzoči
vsi člani razpisne komisije, v roku enega
meseca po objavi razpisa pa bodo obvešče-
ni o izidu razpisa.

Javno podjetje Parkirišča, d.o.o.
Ljubljana

Ob-2664

Razpisna komisija za imenovanje direk-
torja javnega podjetja Snaga, d.o.o., Povše-
tova 6, Ljubljana, na podlagi svojih sklepov
in v skladu z določili statuta družbe, objav-
lja javni razpis za delovno mesto

direktorja
Za direktorja Snaga, d.o.o., je lahko ime-

novana oseba, ki izpolnjuje pogoje z zako-
nom določenih, še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja podjetje,

– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje znanje enega

tujega jezika (angleščina, nemščina, fran-
coščina) in izkušnje pri vodenju.

Kandidati naj pošljejo pismene prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim
življenjepisom ter v prijavi navedejo in
obrazložijo svoj pogled na dejavnosti pod-
jetja.

Kandidati morajo svoje popolne prijave,
z vsemi potrebnimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, poslati najkasneje v za-
prti kuverti, na naslov:  Holding mesta Ljub-
ljane, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 1, Raz-
pisna komisija, s pripisom: “za razpis direk-
torja Snaga, d.o.o.”.

Razpisna komisija nepopolnih in nepra-
vočasnih vlog ne bo upoštevala.
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Kandidati z ustreznimi pogoji bodo po-
vabljeni v roku osmih dni po zaključku raz-
pisa na razgovor, pri katerem bodo navzoči
vsi člani razpisne komisije, v roku enega
meseca po objavi razpisa pa bodo obvešče-
ni o izidu razpisa.

Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-2665

Razpisna komisija za imenovanje direk-
torja javnega podjetja Žale, Javno podjetje,
d.o.o., Med hmeljniki 2, Ljubljana, na pod-
lagi svojih sklepov in v skladu z določili
statuta družbe, objavlja javni razpis za de-
lovno mesto

direktorja
Za direktorja Žale, d.o.o., je lahko ime-

novana oseba, ki izpolnjuje pogoje z zako-
nom določenih, še naslednje pogoje:

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo,

– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja podjetje,

– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje znanje enega

tujega jezika (angleščina, nemščina, fran-
coščina) in izkušnje pri vodenju.

Kandidati naj pošljejo pismene prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim
življenjepisom ter v prijavi navedejo in obraz-
ložijo svoj pogled na dejavnosti podjetja.

Kandidati morajo svoje popolne prijave,
z vsemi potrebnimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev, poslati najkasneje v za-
prti kuverti, na naslov:  Holding mesta Ljub-
ljane, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 1, Raz-
pisna komisija, s pripisom: “za razpis direk-
torja Žale, d.o.o.”.

Razpisna komisija nepopolnih in nepra-
vočasnih vlog ne bo upoštevala.

Kandidati z ustreznimi pogoji bodo po-
vabljeni v roku osmih dni po zaključku raz-
pisa na razgovor, pri katerem bodo navzoči
vsi člani razpisne komisije, v roku enega
meseca po objavi razpisa pa bodo obvešče-
ni o izidu razpisa.

Žale, Javno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 05/96 Ob-2666

Rdeči križ Slovenije, Območna organi-
zacija Kamnik, Ljubljanska cesta 1, razpi-
suje delovno mesto

organizacijski sekretar-ka
s polnim delovnim časom in poskusno

dobo tri mesece.
Kandidatke, kandidati, ki bodo poslali

vloge na razpis, morajo poleg s pravilnikom
o organiziranosti in sistematizaciji delovnih
mest v RKS, izpolnjevati še naslednje:

– da izkazujejo organizacijske sposob-
nosti,

– da imajo V. ali VI. stopnjo ekonomske
smeri,

– poznavanje dela z računalnikom,

– pasivno znanje tujega jezika.
Začetek delovnega razmerja je 1. okto-

ber 1996.
Pisne vloge kandidatov-kandidatk, bo-

mo sprejemali 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS, na gornji naslov.

RKS Območna organizacija Kamnik

Ob-2667

Podjetje Sop Ikon, Kostanjevica na Kr-
ki, p.o., razpisuje delovno mesto

direktorja podjetja
Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-

goje:
– da ima visoko ali višjo izobrazbo teh-

nične ali ekonomske smeri,
– da ima 5 let ustreznih delovnih izku-

šenj,
– da obvlada en tuj jezik (nemščina, an-

gleščina),
– da predloži program dela z razvojnimi

usmeritvami podjetja.
Vloge pošljite v 15 dneh po dnevu obja-

ve na naslov: Sop Ikon, 8311 Kostanjevica
na Krki, Krška cesta 6, s pripisom “za raz-
pis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po dnevu izbire.

Izbran kandidat bo imenovan za 4-letni
mandat oziroma do končanja postopka last-
ninskega preoblikovanja podjetja v gospo-
darsko družbo.

Sop Ikon, p.o., Kostanjevica na Krki

Ob-2673

Novograd, d.d., na podlagi sklepa nad-
zornega sveta razpisuje delovno mesto

direktorja
Kandidati morajo poleg splošnih, z za-

konom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– visokošolska izobrazba grdbene smeri
s strokovnim izpitom gradbene stroke,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– ustrezne organizacijske in vodstvene

sposobnosti,
– aktivno znanje tujega jezika.
Ob prijavi na razpis je zaželjeno, da kan-

didat predloži program razvoja družbe.
Mandat direktorja traja 5 let.
Kandidati naj prijave z dokazilom o iz-

polnjevanju pogojev pošljejo v roku 8 dni
po objavi razpisa na naslov: Novograd, d.d.,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, z ozna-
ko “za razpis”.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Novograd, d.d., Novo mesto

Ob-2720

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, razpisuje sedem de-
lovnih mest

mladih raziskovalcev
za naslednja področja:
avtomatizacija – 2 mesti,
materiali za elektronske komponente,
biomedicinska tehnika,
telekomunikacije,
senzorji in zajemanje podatkov,
močnostna elektrotehnika.
Kandidati morajo ustrezati vsem kriteri-

jem pravilnika o usposabljanju in vključe-
vanju mladih raziskovalcev v raziskovalne,
visokošolske in druge organizacije (Ur. l.
RS, št. 38/94).

Pogoji:
– da je slovenski državljan ali Slovenec

brez slovenskega državljanstva, ki se lahko
izobražuje v Republiki Sloveniji pod enaki-
mi pogoji kot državljan Republike Slove-
nije,

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne smeri,

– da ima povprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

– praviloma ni starejši od 28 let.
Pisne vloge kandidatov z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev razpisa pošljite v roku
8 dni od objave na Fakulteto za elektroteh-
niko, Ljubljana, Tržaška 25.

O izidu razpisa bomo kandidate obvesti-
li v zakonitem roku.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Ob-2707

Institut “Jožef Stefan” v Ljubljani razpi-
suje na osnovi sklepa Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo 13 delovnih mest

mladih raziskovalcev
za naslednja področja:
1. biokemija in molekularna biologija

– 3 delovna mesta,
2. eksperimentalna fizika – 1 delovno

mesto,
3. teoretična fizika – 1 delovno mesto,
4. fizika kondenzirane materije – 1 de-

lovno mesto,
5. fizika srednjih in nizkih energij – 1

delovno mesto,
6. fizikalna kemija – 2 delovni mesti,
7. anorganska kemija – 1 delovno me-

sto,
8. elektronika in avtomatika – 1 delov-

no mesto,
9. telekomunikacije – 1 delovno mesto,
10. računalniške strukture, mreže in

sistemi – 1 delovno mesto.
Prijavljeni kandidati morajo ustrezati po-

leg z zakonom določenih splošnih pogojev
tudi kriterijem pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razi-
skovalne, visokošolske in druge organizaci-
je (Ur. l. RS, št. 38/94). Kandidat mora s
pisno vlogo v roku 10 dni od objave v Urad-
nem listu RS, predložiti dokazila o izpolnje-
vanju pogojev. V postopku izbora bo po-
trebno pridobiti tudi pozitivno mnenje na-
cionalnega koordinatorja o kandidatu in nje-
govem programu usposabljanja. Vloge je
potrebno poslati na naslov: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, s pripisom:
“Prijava na razpis za mladega raziskoval-
ca”. O izbiri bodo kandidati pisno obvešče-
ni v 15 dneh od izbora.

Institut “Jožef Stefan”

Razpisi
javnih natečajev

Št. 46/96 Ob-2647

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje na podlagi 1. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del -

obnova lokalne ceste št. 2901, Grosuplje
- Škocjan, odsek Št. Jurij–Velike

Lipljene
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje, ki jo zastopa župan
Rudolf Rome, dipl. inž.

2. Razpisna dokumentacija je na razpola-
go na sedežu Občine Grosuplje, pri
Mariji Likovič, tel. 761-211 vsak delavnik
med 7. in 15. uro, proti plačilu 10.000 SIT
na žiro račun Občine Grosuplje št.
50130-630-810272, sklic na št. 111.

3. Predmet javnega razpisa: izvedba
gradbenih del – obnova lokalne ceste št.
2901 Grosuplje–Škocjan, odsek Št. Jurij–
Velike Lipljene.

4. Okvirna vrednost razpisanih del znaša
5,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravi-
co spremeniti razpisani obseg del glede na
razpoložljiva sredstva. Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok izvedbe del: dela se bodo izvajala
v času od 10. 10. 1996 do 10. 11. 1996.
Izvajajo se po popisu del, ki je v razpisni
dokumentaciji.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbene cene,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– popolnost ponudbe,
– garancija na izvedena dela.
7. Ponudbe predložite osebno do 20. 9.

1996 do 8.30 na Občino Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje, v zapečateni kuverti
zalepljeni s selotejpom, preko katerega je
žig ponudnika. Sprednja stran kuverte mora
biti opremljena z naslednjim naslovom in
oznako: Občina Grosuplje, Urad za komu-
nalno infrastrukturo, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, “Ponudba – Cesta Št. Jurij–Velike
Lipljene – Ne odpiraj.”

Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih
po pošti komisija ne bo obravnavala.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 1996
ob 9. uri v sejni sobi (II. nadstropje) Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo želeli
sodelovati na javnem odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti pismeno pooblastilo ob pri-
četku javnega odpiranja ponudb.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Grosuplje

Št. 061-2/95 Ob-2648

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Metlika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca modernizacije lokalne

ceste Primostek-Krivoglavice-
Dobravice-Geršiči

1. Investitor del: Občina Metlika, Mest-
ni trg 24, Metlika.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
modernizacijo lokalne ceste Primostek-Kri-
voglavice-Dobravice-Geršiči (L-5409) v
dolžini 1.700 m.

3. Popisi za izvedbo razpisanih del so
na razpolago vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

4. Orientacijska vrednost del je
9,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje javnih naročil.

7. Ponudbo v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj – javni razpis za moderniza-
cijo lokalne ceste L-5409”, je potrebno od-
dati najkasneje 15 dni po objavi v Uradnem
listu RS, na naslov Občina Metlika, Mestni
trg 24, Metlika. Pričetek roka, prvi dan po
objavi, konec roka petnajsti dan po objavi
ob 12. uri.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
dan po preteku roka oddaje ponudb v pro-
storih občinske uprave Metlika, s pričetkom
ob 12. uri.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku treh dni po odpiranju ponudb.

Ob-2649

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Metlika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za preureditev

in dograditev obstoječe plinske postaje
pri otroškem vrtcu v Metliki

1. Investitor del: Občina Metlika, Mest-
ni trg 24, Metlika.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
preureditev in dograditev obstoječe plinske
postaje pri otroškem vrtcu v Metliki.

3. Popisi za izvedbo razpisanih del so na
razpolago vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost del je
1,300.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajanje javnih naročil.

7. Ponudbo v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj - javni razpis za plinsko
postajo pri otroškem vrtcu Metlika”, je po-
trebno oddati najkasneje 15 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov Občina Metli-
ka, Mestni trg 24, Metlika. Pričetek roka,
prvi dan po objavi, konec roka petnajsti dan
po objavi ob 12. uri.

8. Javno odpiranje ponudb bo izvedeno
dan po preteku roka oddaje ponudb v pro-
storih občinske uprave Metlika, s pričetkom
ob 10. uri.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku treh dni po odpiranju ponudb.

Občina Metlika

Št. 1021/96 Ob-2654

Na podlagi odredbe o postoku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo izvedbenega projekta ureditve

večnamenske dvorane
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-

strstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno
dediščino in Občina Velike Lašče, Velike
Lašče 15, Velike Lašče.

2. Naziv objekta: grad Turjak.
3. Lokacija: JZ trakt gradu - dvorana v

1. nadstropju.
4. Obseg in vrsta dela:
– izvedbeno projektna dokumentacija

ureditve večnamenske dvorane v gradu Tur-
jak, ki mora vsebovati:

– načrt za stropno konstrukcijo,
– načrt za delno rekonstrukcijo ostrešja

(zamenjava spodnje pasnice povezja oziro-
ma zvišanje etažne višine),

– načrt za rešitev stenske zapore na za-
hodnem območju dvorane (z možnostjo od-
piranja za potrebe audiovizualnih predstav),

– načrt za izvedbo prezračevanja in elek-
troinštalacij,

– načrt za toplotno izolacijo stropa,
– rešitev nosilnega ogrodja in podlage

za omet,
– rešitev prezentacije stropa,
– rešitev prezentacije lesenega tlaka,
– rešitev prezentacije ometov,
– rešitev razsvetljave.
Vsa navedena projektna dokumentacija

se izvaja na osnovi idejnega projekta, ki ga
potrdi Ljubljanski regionalni zavod za var-
stvo naravne in kulturne dediščine.

5. Rok za pričetek del: oktober 1996.
6. Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so: uspešne reference pri izvajanju
tovrstnih del, garancijski roki, najugodnejša
ponudbena cena in morebitne ugodnosti pri
sklepanju pogodbe.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v javnem raz-

pisu morajo predložiti pisno ponudbo v ro-
ku 30 dni po objavi tega razpisa. 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. Pisno ponudbo z vso potrebno doku-
mentacijo in oznako “Ne odpiraj - Javni
razpis razstavna dvorana gradu Turjak” je
potrebno dostaviti v zapečateni ovojnici v
roku 30 dni po objavi na naslov Občina
Velike Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike
Lašče.

3. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po poteku roka za oddajanje ponudb
na sedežu Občine Velike Lašče, v okviru
posebne komisije, ki jo imenuje Občina Ve-
like Lašče.
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4. Kandidati bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 7 dneh.

5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo vsebovale vse pogoje razpisa.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v tajništvu Ljubljanskega regio-
nalnega zavoda za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine, kjer dobijo tudi vsa ostala poja-
snila in spomeniško varstvene usmeritve.

Občina Velike Lašče

Št. 551-35-1248/95 Ob-2643

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

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
vzdrževanje računalniškega programa

socialnovarstvenih dajatev pri centrih za
socialno delo

1. Predmet razpisa je vzdrževanje pro-
grama socialnovarstvenih dajatev, ki obse-
ga delo v zvezi z izvajanjem zakona o so-
cialnem varstvu in prilagajanje programa
zakonskim spremembam, vzdrževanje in do-
grajevanje baz podatkov in datoteke šifran-
tov, zagotavljanje enovite verzije programa
na vseh centrih za socialno delo, vključno z
enotnimi bazami podatkov za naročnika, iz-
vajanje najmanj enkrat letno obiska po vseh
centrih za socialno delo (62 centrov) ter
sodelovanje v primerih tehničnih okvar ra-
čunalniške opreme oziroma njeni menjavi.

2. Delo na vzdrževanju je določeno naj-
več s 380 urami na leto.

3. Orientacijska vrednost razpisa je
2,600.000 SIT za leto 1996.

4. Zainteresirani ponudniki lahko dodat-
ne informacije dobijo na Ministrstvu za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, pri Jani Barba, 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 po-
nudnika so:

– poznavanje zakona o socialnem vars-
tvu,

– posebne ugodnosti ponudnika,
– dosedanje reference.
7. Pisne ponudbe z vso potrebno doku-

mentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov
Ministrstvu za delo, družino in socialne za-
deve, Ljubljana, Kotnikova 5, z oznako “Ne
odpiraj – javni razpis za vzdrževanje raču-
nalniškega programa socialnovarstvenih da-
jatev” 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, zato mora biti na po-
šiljki označen pošiljatelj in njegov naslov.

Šteje se, da je ponudba prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka oddana v glavni
pisarni ministrstva do 15. ure, ali če je zad-
nji dan roka oddana na pošti s priporočeno
pošiljko. Rok za ponudbe začne teči z dnem
objave javnega razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 27.
septembra 1996 ob 10. uri v poslovnih pro-

storih Ministrstva za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV.
nadstropje, soba št. 25.

Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpira-
nju ponudb, morajo predložiti pooblastilo
za zastopanje.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija in ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-2644

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12,
Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Predmet razpisa je nakup, dobava in
montaža naslednje računalniške opreme:

A) DEC Alpha Server,
– hitri pomnilnik z najmanj 256 MB,
– diskovne kapacitete najmanj 12 GB,
– povezljivost: Ethernet in FDDi (opcij-

sko),
– PCI sistemsko vodilo,
– operacijski sistem Open VMS,
– SW Campus licenca (ali licenca us-

treznih SW produktov, ki jih pokriva Cam-
pus licenca),

– dve DAT enoti backup.
B) 11 osebnih računalnikov
– procesor – Pentium 100 MHZ,
– pomnilnik – 16 MB,
– disk – 850 MB,
– barvni monitor – 15”,
– miška
– disketna enota – 3,5”,
– mrežna kartica.
C) 2 laserska tiskalnika.
2. Orientacijska vrednost opreme je

15,000.000 SIT.
3. Oprema bo nameščena v Informativ-

no-razvojni službi Univerze v Ljubljani in
pri članicah Univerze v Ljubljani.

4. Predvideni dobavni rok je 30 dni po
zaključku razpisa.

5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– sklep sodišča o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudnikovim pre-

dračunom, ki mora vsebovati ceno brez pro-
metnega davka in z vključenim prometnim
davkom, z roki dobave, načinom plačila,
klavzulo o zavarovanju avansnega plačila
po pogodbi, časovno vezavo in funkcional-
ni prevzem,

– datum, do katerega velja ponudba,
– garancijske roke in seznam servisov,
– veljavni BON obrazec,
– odzivni čas pri servisiranju,
– druge ugodnosti ponudnikov.
Dokumenti v ponudbi morajo biti v orig-

nalu ali v kopiji, ki mora biti overjena pri
notarju.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zgornjih
elementov, bomo po odpiranju zavrgli.

6. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, naj-
kasneje v 15 dneh po objavi razpisa v Urad-
nem listu RS.

Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za nakup
opreme!”. Ponudbi priložite v spremnem pi-
smu natančni naslov, na katerega bomo na-
slavljali vso pošto.

7. Odpiranje ponudb bo v 7 dneh po za-
ključku javnega razpisa v prostorih Uprave
Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12. O
natančnem datumu, kraju in uri odpiranja
bomo ponudnike naknadno obvestili.

8. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prišli na odpiranje ponudb, se bodo izkazali
s pooblastilom za zastopanje.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in pogoji plačila,
– roki dobave,
– ustreznost tehničnim zahtevam,
– vključevanje nove opreme v obstoje-

čo,
– garancijska doba in pogoji garancije,
– pogoji garancijskega vzdrževanja,
– atesti,
– reference,
– odzivni čas pri servisiranju,
– ugodnosti, ki jih daje ponudnik (popu-

sti na račun izobraževalne in raziskovalne
dejavnosti, ipd.).

Naročnik najnižje ponujene cene ne bo
obvezno sprejel kot najugodnejšo ponudbo,
če ne bodo izpolnjeni ostali pogoji iz tega
razpisa.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni po odpiranju ponudb.

11. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-
rani ponudniki dobijo vsak dan v dopoldan-
skem času pri vodji Informativno razvojne
službe Univerze v Ljubljani na Kardeljevi
ploščadi 17, pri mag. Primožu Južniču, tel.
34-56-87.

Univerza v Ljubljani

Ob-2645

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova 19

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo raziskovalne opreme
1. Masni  spektrometer  z  vmesniki

(API, APCI, ESI) za povezavo s HPLC in
CE sistemi

2. HPLC sistem
A) Orientacijska vrednost razpisane

opreme: po ponudbi.
B) Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika.
3. Natančne tehnične specifikacije opre-

me.
4. Končna cena po postavkah in končna

cena celotne opreme.
5. Garancijski pogoji.
6. Servisiranje opreme.
7. Dobavni rok s predvidenim 0,5% zni-

žanjem cene za vsak prekoračen dan dobav-
nega roka.

8. Način plačila.
9. Datum do katerega velja ponudba.
10. Reference.
11. Posebne ugodnosti ponudnika.
12. Vzorec pogodbe s ponudbenim pred-

računom.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3638 Št. 51 – 13. IX. 1996

13. Izpolnjeno specifikacijsko tabelo, ki
je del razpisne dokumentacije.

14. Navedbo pooblaščene osebe ponud-
nika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.

15. Eventualne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika: kvaliteta opreme v razmerju s ceno,
ustreznost tehničnih karakteristik, komplet-
nost ponudbe, plačilni, dobavni, garancijski
servisni in ostali relevantni pogoji ponudbe.

Razpisna dokumentacija s predpisano
tehnično specifikacijo opreme je na zahtevo
ponudnika na voljo na sedežu naročnika,
pri: dr. Mirko Prošek, tel. 061/17-60-200,
faks 061/12-59-244.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava na
javni razpis” – “Masni spektrometer” in “Ne
odpiraj – prijava na javni razpis” – “HPLC
sistem”.

Na ovojnici mora biti naveden popolen
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb: 15 dni od dneva
javne objave na naslov naročnika: Kemijski
inštitut, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Hajdri-
hova 19.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob
10.30 v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti
pooblastila za zastopanje.

Nepravočasno prispelih ter nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upošte-
vala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 20 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-2646

Javni razpis
za dobavo in montažo naprave za

dezinfekcijo vode vodovoda Mrzlek z
UV žarki

1. Investitor: Goriški vodovodi Nova Go-
rica, ulica 25. junija 1/b, Kromberk, Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
naprave za dezinfekcijo vode z UV žarki v
objektu vodarna vodovoda Mrzlek.

3. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sni pogoji so na razpolago vsak dan od dne-
va objave na tajništvu Goriških vodovodov,
ostale potrebne informacije pa daje Majda
Metličar, tel. 065/12-910, 12-91-116.

4. Merila za oddajo ponudb so oprede-
ljena v razpisnih pogojih.

5. Pisno ponudbo je treba oddati v ovit-
ku z oznako “Ne odpiraj, ponudba za dezin-
fekcijo – Mrzlek”.

6. Rok dostave ponudb je 14. 10. 1996
do 10. ure.

7. Odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996 ob
12. uri.

8. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni v roku 30 dni od dne odpiranja
ponudb.

Goriški vodovodi Nova Gorica

Št. 264-4/96 Ob-2650

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,

št. 28/93 in 19/94), Ministrstvo za promet in
zveze objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za tiskanje dovolilnic

za mednarodni cestni prevoz
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

tiskanje dovolilnic za mednarodni cestni
prevoz. Tiskanje dovolilnic mora biti izve-
deno skladno z normami, ki veljajo za tiska-
nje vrednostnih papirjev, s poudarkom na
zaščiti pred ponarejanjem. Z izvajalcem bo
sklenjena pogodba za tiskanje več emisij
dovolilnic.

2. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Ministrstvu za promet in zve-
ze, Dalmatinova 2, pri Francu Tropenauer-
ju, tel. 316-957.

3. Pričetek tiskanja prve emisije je pred-
viden v drugi polovici meseca oktobra,
orietnacijski rok za izvedbo tiskanja posa-
mezne emisije je 10 dni, okvirna količina za
posamezno emisijo je 100.000 dovolilnic,
okvirna celotna količina je 450.000 dovo-
lilnic.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje:
– ime firme in dokazilo o registraciji;
– velikost in vrednost firme ponudnika;
– strokovno in tehnično usposobljenost

delavcev,
– reference,
– predstavitev predvidenih zaščit vred-

nostnega papirja;
– tiskanje večjih količin v kratkem času

(100.000 v roku 7 dni);
– cena, struktura cene in plačilni pogoji

ter eventualne druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik, način finančnega zavarovanja in
izpolnitve obveznosti;

– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom, s prilogami.

5. Merila za izbiro najugodnejšega izva-
jalca so:

– strokovna in tehnična usposobljenost,
– referenca ponudnika,
– ponujena cena in plačilni pogoji, način

finančnega zavarovanja izpolnitve obvez-
nosti,

– dobavni rok,
– eventualne druge ugodnosti.
6. Zainteresirani izvajalci naj pošljejo pi-

sne ponudbe na Ministrstvo za promet in
zveze, Prešernova 23, Ljubljana, v zapeča-
teni kuverti. Kuverta naj ima označbo “Jav-
ni razpis – dovolilnice za mednarodni cestni
promet, Ne odpiraj”.

Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki
bodo na Ministrstvo za promet in zveze pris-
pele do 26. 9. 1996 do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo 26. 9. 1996 ob
13. uri v prostorih Ministrstva za promet in
zveze, Oddelek za cestni promet, Dalmati-
nova 2, Ljubljana.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do 8.
10. 1996.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 122/96 Ob-2651

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 19/94), razpisuje Vodno-
gospodarski inštitut Ljubljana, po poobla-
stilu in v imenu Skupine Istrabenz – Instala-
cija, d.o.o., Koper, Sermin 10a

javno zbiranje ponudb
za izgradnjo rezervoarja R-8 z jeklenim
lovilnim bazenom za naftne derivate s

kapaciteto 60.000 m3 v sklopu
rezervoarskih zmogljivosti na Serminu v

Kopru
Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z

razpisno dokumentacijo, ki jo zainteresirani
ponudniki lahko pregledajo ali nabavijo na
Vodnogospodarskem inštitutu, Ljubljana,
Hajdrihova 28 (kontaktna oseba Vladimir
Kobav, dipl. inž., tel. 061/217-130, telefaks
061/12-64-162).

Ponudbe pošljite na naslov: Skupina Is-
trabenz – Instalacija, d.o.o., Koper, Sermin
10a, do najkasneje 24. septembra 1996 ob
11. uri po lokalnem času.

Orientacijska vrednost del je
600,000.000 SIT.

Vodnogospodarski inštitut
Ljubljana

Št. 021-1/96 Ob-2652

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) Občina Dravograd
objavlja

javni razpis
za izbiro soinvestitorja za izgradnjo
stanovanjskega bloka na Meži 5 A
1. Soinvestitor: Občina Dravograd, Trg

4. julija 7, Dravograd.
2. Predmet razpisa: soinvestiranje grad-

nje stanovanjskega bloka na Meži št. 5 A, v
višini 40% investicije.

3. Orientacijska vrednost del znaša
112,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je oktober
1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: ponudbena cena za m2 stano-
vanjske površine, soinvestitorska pogodba,
reference na dosedanjih delih in ostale pred-
nosti, ki jih nudi ponudnik in bi lahko bis-
tveno vplivale na soinvestitorstvo.

6. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine iz 12. člena uredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa.

7. Razpisna dokumentacija je na voljo
na Občini Dravograd, Urad župana.

8. Občina Dravograd si pridržuje pravi-
co, da sklene pogodbo za zmanjšan obseg
del in v okviru razpoložljivih sredstev.

9. Rok za oddajo ponudb je v roku 10
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dra-
vograd, v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis”.

10. Upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne po-
goje.

11. Odpiranje ponudb bo prvi naslednji
delovni dan po poteku roka oddaje ponudb
ob 13. uri v sejni sobi občine.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Občina Dravograd

Ob-2653

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) ob-
javlja Občina Postojna
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javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo splošnih

prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Občine Postojna

1. Naročnik: Občina Postojna.
2. Predmet razpisa: izdelava splošnih

prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) za
del območja Občine Postojna. Splošni pros-
torski ureditveni pogoji bodo izdelani za
območje občine, vključno z mestom Postoj-
na, kjer ni izdelan ali ni v usklajenem proce-
su izdelave noben prostorski izvedbeni akt,
kar predstavlja ca. 90% površine Občine
Postojna.

3. Orientacijska vrednost naročila zna-
ša: 1,700.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del: predvido-
ma v začetku oktobra, po podpisu pogodbe.

5. Predvideni rok končanja del: v začet-
ku leta 1997.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izdelavi urbanističnih ak-
tov, predvsem PUP-ov,

– dobro poznavanje prostora in na splo-
šno Občine Postojna,

– sestava in strokovna usposobljenost
ekipe;

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer nizke cene niso merilo izbora,

– rok izvedbe,
– fiksnost cene,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
7. Dvig razpisne dokumentacije: vsak de-

lovnik med 8. in 14. uro na Oddelku za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje Občine Po-
stojna, Ljubljanska 4, Postojna, soba 33. Raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvigne-
jo z vključno desetim dnem po objavi tega
razpisa s potrdilom o plačilu 5.000 SIT nepo-
vratnih sredstev na ŽR 52200-630-61215 –
proračun Občine Postojna.

8. Dodatne informacije: posreduje oseb-
je Oddelka za urbanizem, okolje in urbani-
stično načrtovanje, kontaktni osebi Miran
Vatovec, tel. 067/21-170 in Irena Debevc,
tel. 067/24-401 int. 59.

9. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 13. ure na naslov: Občina Po-
stojna, Oddelek za okolje, prostor in urbani-
stično načrtovanje, Ljubljanska 4, Postojna
6230.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
razpisno dokumentacijo in predpisanim po-
stopkom ter z določili 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, 28/93,
19/94). Ponudbe je potrebno dostaviti v za-
prti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za Splošni PUP Občine Postojna”.

10. Odpiranje ponudb bo 25. dan po ob-
javi razpisa ob 12.30 v sejni dvorani Občine
Postojna – Dom organizacij, Trg padlih bor-
cev 5/II, Postojna.

12. Rok obvestila; ponudniki bodo o izi-
du javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Postojna

Št. 663-05-412/96 Ob-2658

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,

Kotnikova 5, objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih  naročil  (Ur.  l.  RS,  št.  28/93  in
19/94)

javni razpis
za nakup osebnih vozil

1. Predmet razpisa je nakup 7 kosov
osebnih vozil do 1400 ccm.

2. Orientacijska vrednost vozil je
9,800.000 SIT.

3. Lokacija dostave: centri za socialno
delo v Republiki Sloveniji po razporedu.

4. Dobavni rok je 15 dni po podpisu po-
godbe.

5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom s fiksno ceno za plačilo v roku 30
dni po dobavi, ki vsebuje ceno brez promet-
nega davka in s prometnim davkom,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje

tolmačenja naročniku v zvezi s ponudbo.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elemen-

tov iz prve do vključno sedme alinee prejš-
njega odstavka se bodo štele za nepravilno
sestavljene.

6. Ponudbe, opremljene z naslovom po-
nudnika, morajo prispeti v vložišče Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve
do 30. 9. 1996 do 12. ure v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
osebnih vozil”.

7. Odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996 ob
13. uri v prostorih Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve v Ljubljani, Kotni-
kova 5. Predstavniki ponudnikov, ki želijo
biti prisotni, morajo imeti s seboj pooblasti-
la za zastopanje.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– cena in roki dobave,
– ugodnosti pri servisnih storitvah in dru-

ge ugodnosti, ki jih ponudnik daje.
9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v

roku 8 dni od odpiranja ponudb.
10. Dodatna pojasnila lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo vsak delovni dan med
8. in 10. uro pri Mojci Žuraj, tel.
061/178-34-35 ali Dragu Kolencu, tel.
061/178-34-12.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-2659

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijsko

vzdrževalna dela na objektih javnih
zavodov kulture v Občini Maribor
1. Naročnik: Občina Maribor, Oddelek

za družbene dejavnosti.

2. Predmet razpisa: Kulturno umetniško
društvo Kobanci (menjava strešne kritine).

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: oktober 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– plačilni pogoji.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Občine Maribor, Ul. heroja Sta-
neta 1, soba 320A/III, kjer je na ogled tudi
projektna dokumentacija.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Ferdu Jehart, tel. 062/227-771 int. 581.

7. Pisne pondube je potrebno oddati de-
seti dan od objave v Uradnem listu RS do
12. ure na naslov: Občina Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, soba 320A/III.

8. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Občine Mari-
bor, Ul. heroja Staneta 1, v kletni sejni sobi.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Občina Maribor
Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 48/96 Ob-2668

Javni razpis
za izbiro najugodnejših dobaviteljev

računalniške opreme
1. Naročnik: Inštitut za geografijo, Trg

francoske revolucije 7, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
2.1 Geografski informacijski sistem In-

tergraph GIS for Intel-Win 32.
2.2 Računalnik Intel kompatibilen, pri-

meren za uporabo Intergraph geografskega
informacijskega sistema. Pentium PRO
200mhz (dvoprocesorski), 128Mb RAM, 2
Gb disk, SCSI-2 krmilnik, grafična kartica z
8Mb VRAM, 3.5” floppy disk, CD ROM,
tipkovnica, miška 21” monitor, mrežna kar-
tica, Windows NT Workstation, MS SQL
Server.

2.3 Razširitev Pentium 90Mhz z dodat-
nim 32Mb Ram.

2.4 Dva računalnika Pentium 133 Mhz,
16MB Ram, 1.2Gb trdi disk, VGA grafično
kartico, 15” monitor.

3. Ponudba lahko vsebuje vso opremo
ali samo posamezne postavke razpisa. Po-
nudniki morajo predložiti: dokazilo o regi-
straciji, podatke o boniteti, podatke o po-
vezavi s proizvajalcem opreme, podatke o
kadrih in reference s področja vsebine raz-
pisa.

4. Ponudniki lahko dobijo pojasnila na
Inštitutu za geografijo, Trg francoske revo-
lucije 7, Ljubljana. tel. 061/213-458 pri Sko-
bir Matjažu.

5. Ponudba mora biti izražena v SIT z
vključenim prometnim davkom.

6. Merila za najugodnejšo ponudbo so:
kvaliteta, cena, plačilni pogoji, dobavni rok,
garancija, pogoji vzdrževanja, usposoblje-
nost ponudnika, popusti na račun izobraže-
valne in raziskovalne dejavnosti ter druge
ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
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7. Ponudbe z navedbo točnega naziva in
naslova morajo prispeti na naslov Inštitut za
geografijo, Trg francoske revolucije 7, 1000
Ljubljana, najkasneje do 27. 9. 1996.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 7 dni od odpiranja ponudb.

Inštitut za geografijo
Ljubljana

Št. 923-01-424-11/96 Ob-2677

Javni razpis
za sofinanciranje kulturnih in

rekreacijskih aktivnosti oseb z začasnim
zatočiščem v Republiki Sloveniji

1. Namen tega javnega razpisa je sofi-
nanciranje kulturnih in rekreacijskih oziro-
ma psihosocialnih aktivnosti oseb z zača-
snim zatočiščem v Republiki Sloveniji.

2. Pogoji in kriteriji za dodelitev sred-
stev

2.1 Sofinancirane aktivnosti
Osnovni namen sofinanciranih aktivno-

sti mora biti ohranjanje kulturnih in drugih
vezi oseb z začasnim zatočiščem z domovi-
no, uspostavljanje in krepitev medsebojnih
razmerij oseb z začasnim zatočiščem in lo-
kalnim prebivalstvom oziroma lokalnimi
skupnostmi, koristno preživljanje prostega
časa oseb z začasnim zatočiščem, pomoč
pri premoščanju psihosocialnih težav oseb z
začasnim zatočiščem. Sofinancirane aktiv-
nosti ne smejo biti omejene le na osebe z
začasnim zatočiščem, živeče v zbirnih cen-
trih. Število in oblika ponujenih aktivnosti
nista omejeni. Prednost imajo aktivnosti, v
katerih osebe z začasnim zatočiščem sode-
lujejo neposredno in so namenjene večjemu
številu oseb z začasnim zatočiščem. Vse ak-
tivnosti morajo biti izvedene v letu 1996.

2.2 Ponudniki:
– pravne osebe, registrirane v Republiki

Sloveniji in katerih dejavnost je izvajanje ak-
tivnosti za osebe z začasnim zatočiščem ali v
povezavi z njimi - ponudbi je potrebno pred-
ložiti fotokopijo dokumenta o registraciji;

– polnoletne in poslovno sposobne fizič-
ne osebe - državljani Republike Slovenije
ali osebe z začasnim zatočiščem v Republi-
ki Sloveniji - ponudbi je potrebno predložiti
fotokopijo dokumenta, ki izkazuje držav-
ljanstvo Republike Slovenije oziroma foto-
kopijo identifikacijskega dokumenta osebe
z začasnim zatočiščem.

Ponudniki morajo v svojih ponudbah na-
vesti njihove dosedanje aktivnosti v zvezi z
osebami z začasnim zatočiščem in druge
reference.

2.3 Prispevek izvajalca aktivnosti:
Ponudnik mora iz drugih virov zagotoviti

vsaj 20% sredstev, potrebnih za njegovo iz-
vedbo. Zagotovitev teh sredstev mora biti raz-
vidna iz finančne konstrukcije ponujene ak-
tivnosti in ustrezne izjave  ponudnika. Prispe-
vek ponudnika - osebe/oseb z začasnim zato-
čiščem v Republiki Sloveniji ni obvezen.

3. Orientacijska vrednost sofinanciranja
Za sofinanciranje aktivnosti je namenje-

nih 3,950.000 SIT. Z izbranimi ponudniki
bodo sklenjene pogodbe.

4. Oblika in način oddaje ponudb
4.1 Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika skupaj s pri-

logami (točka 2.2), št. njegovega žiro oziro-
ma bančnega računa, za ponudnika - orga-

nizacijo: matično (statistično) številko, za
ponudnika  - fizično osebo, zavezanca za
plačilo dohodnine: enotno matično številko;

– natančen opis ponujene/nih  aktivnosti
z navedbo izvedbenega kraja/krajev in iz-
vedbenega roka/rokov,

– finančni načrt aktivnosti, iz katere mo-
ra biti razviden prispevek izvajalca aktivno-
sti (točka 2.3),

– naslov in telefonsko številko kontakt-
ne osebe.

4.2 Način oddaje ponudb
Ponudbe morajo biti poslane/oddane v

zaprti kuverti na naslov: Urad za priseljeva-
nje in begunce, Ljubljana, Riharjeva 38, z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za H 28”.

Kolikor ponudnik ponuja več aktivnosti,
mora biti vsaka ponudba v svoji kuverti.

Ponudbe oddane po pošti morajo biti po-
slane kot “priporočeno”.

5. Razpisni rok
Ponudbe je potrebno posredovati v 20

dneh od objave javnega razpisa.
6. Javno odpiranje ponudb in izbor ak-

tivnosti
Javno odpiranje ponudb bo 22. dan po

objavi javnega razpisa (oziroma prvi na-
slednji delovni dan), ob 10. uri, v prostorih
Urada za priseljevanje in begunce, Ljublja-
na, Riharjeva 38.

Izbor bo opravljen v 10 dneh po odpira-
nju ponudb.

Urad za priseljevanje in begunce

Št. 00861 Ob-2684

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Republika Slovenija, Upravna enota No-
va Gorica

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala ter izvajalca fotokopirnih
storitev

1. Naročnik: Republika Slovenija,
Upravna enota Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica.

2. Predmet razpisa je:
– dobava potrošnega, računalniškega in

pisarniškega materiala,
– fotokopiranje, zlaganje, spenjanje, po-

večava in pomanjšava gradiv oziroma dru-
gega materiala.

3. Okvirna vrednost za:
– dobavljeni material ca. 10,000.000 SIT

letno,
– fotokopirne storitve ca. 2,500.000 SIT

letno.
4. Vse informacije in razpisno dokumen-

tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa pri naročniku, tel. 065/28-527, vsak
delovni dan od 8. do 13. ure.

5. Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika in na-

slov,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki pa ne sme biti starejše od treh
mesecev,

– dosedanje reference ponudnika,
– cene v SIT, oblikovane franco lokacija

naročnika, s posebej navedenim zneskom

prometnega davka, količinske in druge po-
puste in upoštevano plačilo najmanj 30 dni
po dobavi,

– bonitetne obrazce,
– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba,
– morebitne druge ugodnosti.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji materiala

in izvajalci storitev, ki bodo dali najugod-
nejše ponudbe za posamezne vrste potro-
šnega, računalniškega in pisarniškega mate-
riala ter za izvedbo fotokopirnih storitev, s
tem da najcenejša ponudba ni obvezno naj-
ugodnejša.

7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– ponudba za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega materiala ter
izvajalca fotokopirnih storitev”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti v roku 10 dni od
objave v Uradnem listu RS na naslov Re-
publika Slovenija, Upravna enota Nova Go-
rica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.

8. Odpiranje ponudb bo 1. 10. 1996 ob
10. uri v prostorih Upravne enote Nova Go-
rica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, soba
6/II.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v treh dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Nova Gorica

Št. 006-1/96 Ob-2678

Na podlagi določil odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil, ki
se financirajo iz proračuna RS (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) Občina Kanal ob Soči ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za menjavo kritine na

objektu Kulturni dom Deskle
1. Naročnik: Občina Kanal ob Soči.
2. Predmet razpisa je: zamenjava strešne

kritine v površini ca. 800 m2.
3. Lokacija objekta: Deskle, Srebrniče-

va 18.
4. Orientacijska vrednost razpisnih del:

4,5 mio SIT.
5. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je možen takoj po izbiri izvajalca. Rok do-
končanja del je 30. november 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: ponudbena cena, plačilni po-
goji, roki izdelave, reference, garancije.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan med 8. in 14.
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uro na Občini Kanal ob Soči, Trg svobode
23,  Kanal. Informacije se dobi na tel.
065/51-700.

8. Rok za oddajo ponudb je 25. 9. 1996
do 12. ure.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – ponudba:
Kulturni dom Deskle”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
1996 ob 12.30 v sejni sobi Občine Kanal ob
Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. Pred-
stavniki ponudnikov morajo pri odpiranju
ponudb predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Kanal ob Soči

Ob-2679

Krajevna skupnost Zdole na podlagi 20.
člena zakona o financiranju javne porabe
objavlja

javni razpis
za oddajo del: gradnja večnamenskega

objekta v KS Zdole
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: KS Zdole.
2. Predmet razpisa: gradnja večnamen-

skega objekta v KS Zdole do 4. gradbene
faze.

3. Orientacijska cena: 20,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: predviden pričetek del

je 20. 10. 1996, končanje del pa 31. 12.
1996.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost izvajalca in reference s področja del,
realnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– podatke o mehanoopremljenosti,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– cenik kalkulativnih osnov,
– vzorec pogodbe,
– datum do katerega velja ponudba,
– izjavo, da najcenejša ponudba ni nujno

najugodnejša,
– akcepti nalog v višini 10% ponujene

cene za rednost ponudbe.
Ponudbe morajo biti izdelane na origi-

nalnih popisih.
2. Ponudbo z oznako “Večnamenski ob-

jekt Zdole – Ne odpiraj” je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti najkasneje do 2. 10.

1996, do 10. ure na Občino Krško – oddelek
za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Od-
piranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
10.30.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, pri Somraku.

Ob  dvigu  razpisne  dokumentacije  je
potrebno  predložiti  potrdilo  o  plačilu
pristojbine  v  višini  5.000  SIT  na  žiro
račun št. 51600-645-50113. Dodatne infor-

macije  lahko  dobite  na  tel.  21-612  pri
Slivšku.

4. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva finančna sredstva
in se za zmanjšan obseg del tudi sklene
ustrezna pogodba, pridržuje si pravico mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analize ponudb s ciljem racionalnej-
šega gospodarjenja s sredstvi investitorja.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

KS Zdole

Ob-2681

Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za določitev najemnikov reklamnega

prostora na stebrih javne razsvetljave v
mestu Koper

1. Predmet najema je reklamni prostor
na stebrih javne razsvetljave na naslednjih
lokacijah z naslednjim številom reklamnih
objektov, vse na območju mesta Koper:

lokacija število objektov opis območja

A 65 Pristaniška ulica, Ulica Zore Perello Godina in
Piranska cesta s priključkoma na Istrsko cesto;

B 24 parkirišče pri tržnici;
C 64 Ferrarska cesta in Ljubljanska cesta s priključki

Istrsko cesto;
D 51 Vojkovo nabrežje, Kolodvorska cesta, Ankaranska

cesta, območje potniškega terminala in povezovalnih
cest med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto;

E 47 Cesta na Markovec in del Kvedrove ulice;
F 17 Tomšičeva Ulica;
G 32 Šmarska cesta s priključkom na Istrsko cesto;
H 8 Istrska cesta.

2. Reklamni objekt je ploskev neto di-
menzij za oglašanje 70×100 cm, pritrjena
na steber javne razsvetljave pravokotno na
os ceste oziroma ulice, s spodnjim robom
najmanj 2,5 m od tal. Največji zunanji ga-
bariti in odmiki od stebra so določeni v
razpisni dokumentaciji. Posamezni objekt
je primeren za oglaševanje na obeh straneh
(obojestransko), razen delno na lokaciji H.
V primerih, določenih z razpisno dokumen-
tacijo, se na isti steber pritrdita dva objekta.

3. Najemnik v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje objekte na do-
ločene stebre javne razsvetljave, jih koristi
za oglaševanje po naročilu drugih, skrbi za
vzdrževanje objektov, jih po preteku na-
jemne pogodbe odstrani in izvaja druge ak-
tivnosti, določene z najemno pogodbo. Na-
jemnik odgovarja za škodo, ki bi jo reklam-
ni objekti povzročili tretjim osebam.

4. Najemna pogodba se sklene za dobo 5
let, ki začne teči 15. dan po sklenitvi najem-
ne pogodbe. Razlogi in načini za predčasno
prekinitev najemnega razmerja se določijo
z najemno pogodbo.

5. Najemnik je dolžan v času trajanja na-
jema Mestni občini Koper v mesečnih obro-
kih plačevati najemnino, ki se določi v raz-
pisnem postopku. Najnižja letna najemnina
za en objekt znaša 8.000 SIT. Z razpisom
določena in s pogodbo potrjena najemnina
se dvakrat letno uskladi z dinamiko cen na
drobno, kot jo ugotavlja Državni zavod za
statistiko. Najemnik za uporabo reklamne-
ga prostora ne plačuje komunalne takse. Na-
jemnik je najemnino dolžan plačevati za vse
razpisane objekte na lokaciji, ki jo pridobi,

ne glede na to, ali je objekt postavljen ali ne
in ali je komercialno izrabljen ali ne.

6. Razpisno ponudbo lahko da oseba, ki
je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti “Ekonomsko propa-
giranje – K/74.40” in zanjo izpolnjuje pred-
pisane pogoje.

7. Ponudnik lahko konkurira za pridobitev
v najem vseh, posamezne  ali posameznih
lokacij, kot so opredeljene v 1. točki, s tem da
mora za vsako lokacijo posebej oblikovati po-
nujeno najemnino. Posamezno pridobljeno lo-
kacijo mora najemnik prevzeti v celoti.

8. Glede tehnične izvedbe rekalmnih ob-
jektov lahko ponudnik izbere rešitev, ki je v
razpisni dokumentaciji ali pa ponudi svojo,
ki pa mora biti v okviru postavljenih maksi-
malnih gabaritov, vendar mora ponudnik v
takem primeru priložiti statični izračun, ki
zagotavlja stabilnost objektov v danih kli-
matskih razmerah (zlasti burja).

9. Rok za prijavo na razpis je 15. dan od
objave v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe
se pošlje s povratnico ali izroči osebno na
naslov Mestna občina Koper, Urad za go-
spodarske javne službe in promet, Verdije-
va 10/II, 6000 Koper (soba 214), v zapeča-
teni kuverti, na kateri sta vidna identifikaci-
ja ponudnika ter napis “Razpis – propagira-
nje – Ne odpirati!”

10. Razpisni ponudbi je treba priložiti:
10.1.– kopije dokumentov o registraciji

in odločbe po šestem odstavku 4. člena za-
kona o gospodarskih družbah za dejavnost,
ki je predmet razpisa:

10.2.– izjavo o sprejemanju razpisnih po-
gojev;
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10.3.– pregled lokacij za katere se po-
nudnik poteguje s ponudbo najemnine za
vsako posamezno lokacijo posebej;

10.4.– predlagano tehnično rešitev re-
klamnega objekta s statičnim izračunom ali
izjavo o sprejemanju tehnične rešitve iz raz-
pisne dokumentacije;

10.5.– izjavo ponudnika, da bo kot mo-
rebitni najemnik svoje reklamne objekte po
sprejemu odloka, ki bo urejal celostno po-
dobo Mestne občine Koper, na svoje stroš-
ke opremil z njenim grbom;

10.6.– druge morebitne elemente ponud-
be, ki so lahko predmet usklajevanja pri
sklepanju najemne pogodbe in za Mestno
občino Koper niso obvezni.

11. Interesenti lahko razpisno dokumen-
tacijo osebno prevzamejo v uradnih urah po
predhodni telefonski najavi pri Uradu za
gospodarske javne službe in promet (Adolf
Kolenc – tel. 066/446-246 ali Debora Kokot
– tel. 066/446-245). Oseba, ki bo prevzema-
la dokumentacijo se mora izkazati s poobla-
stilom ter mora pred vpogledom v doku-
mentacijo predložiti potrdilo o vplačilu
30.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper, št. 51400-845-20561, z oznako “pla-
čilo razpisne dokumentacije” (PD je že
vključen).

12. Razpisna dokumentacija obsega:
12.1.– integralno besedilo sklepa o jav-

nem razpisu;
12.2.– grafični pregled posameznih lo-

kacij po sektorjih in z oznako stebrov javne
razsvetljave, ki so ponujeni v najem;

12.3.– predlagano tehnično rešitev re-
klamnega objekta s statičnim izračunom in
okvirnimi gabariti za oblikovanje morebit-
ne drugačne ponudbe.

13. Posamezne lokacije bodo oddane v
najem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje in bodo za posamezno lo-
kacijo ponudili najvišjo najemnino.

14. Razpisne ponudbe bodo javno komi-
sijsko odprte. O času in kraju odpiranja po-
nudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, obveščeni najmanj
5 dni prej. O izbiri najemnikov na podlagi
zapisnika komisije, ki jo določi župan, s
sklepom odloči predstojnik Urada za gos-
podarske javne službe in promet. O tej od-
ločitvi bodo vsi ponudniki pisno obveščeni
najkasneje 14. dan po odpiranju ponudb.
Izbrani najemniki so dolžni najemne po-
godbe skleniti v 15 dneh po prejemu sklepa.

Mestna občina Koper

Ob-2680

Na podlagi 40. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96), dolo-
čil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) ter dogovora med Obči-
no Brežice kot investitorjem in Mini-
strstvom za šolstvo in šport RS kot sofinan-
cerjem, z dne 17. 7. 1996, objavlja Občina
Brežice

javni razpis
za izbiro izvajalca posodobitve garderob

pri športni dvorani Brežice
I. Splošna določila
1. Investitor/naročnik: Občina Brežice,

Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050.

2. Predmet razpisa: posodobitev garde-
rob pri športni dvorani Brežice.

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Rok za izvedbo: konec oktobra 1996.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: reference, cena, rok izdelave, pla-
čilni pogoji, garancije, odlog plačila, ostale
ugodnosti.

II. Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– veljavni izpis registracije ponudnika,
– opredelitev referenc ponudnika,
– opredelitev cene, plačilnih pogojev in

opcije ponudbe,
– rok za pričetek in izvedbo del,
– vzorec pogodbe z opisom del in vsebi-

no projekta,
– finančne garancije ter prevzem rizika

funkcionalnosti.
2. Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi

podatki in prilogami, v zapečatenih ovojni-
cah z označbo: “Ponudba za javni razpis -
Posodobitev garderob pri športni dvorani
Brežice - Ne odpiraj!”, morajo ponudniki
dostaviti v roku 15 dni od objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Ob-
čina Brežice, Urad župana, Cesta prvih bor-
cev 18, 8250 Brežice.

3. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
izvedla posebna komisija tretji dan po pote-
ku roka za dostavo ponudb (oziroma prvi
nas lednji delovni dan), ob 11. uri v sejni
sobi Občine Brežice.

4. Vse ostale informacije in razpoložlji-
va dokumentacija je ponudnikom na razpo-
lago pri Anici Hribar na naslovu naročnika
(tel. št. 0608/62-050, int. 244) vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.

5. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od izbire.

6. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 8 dni od dokončne izbire.
Če izbrani ponudnik v navedenem roku
brez upravičenega razloga ne sklene po-
godbe ali ne prične z izvajanjem del, bo
naročnik v nadaljnjem roku 8 dni sklenil
pogodbo z drugim najugodnejšim ponud-
nikom.

Občina Brežice

Št. 12/132-96 Ob-2682

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fa-
kulteta, Gerbičeva 60, na podlagi določil
14. člena zakona o veterinarstvu (Ur. l. RS,
št. 82/94), odredbe o označevanju domačih
živali v prometu (Ur. l. RS, št. 38/94), ob-
veznega navodila o označevanju domačih
živali v prometu z dne 11. 7. 1993 Veteri-
narske uprave Republike Slovenije ter dolo-
čil 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 najugodnejšega ponudnika

za dobavo ušesnih znamk za označevanje
živali

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Vete-
rinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.

2. Predmet naročila: ušesne znamke za
označevanje domačih živali.

3. Količina: 100.000 kosov.
Oblike in dimenzije ušesnih znamk so

naslednje:

A) ušesna znamka OBLIKE 1 je (glej
sliko) pravokotne oblike 50 × 16 mm z
zaobljenima krajšima stranicama. Spojni del
je krožne oblike s premerom 30 mm. Del
ušesnih znamk oblike 1 naj bo zelene barve,
del oranžne barve. Na prednji strani ušesne
znamke je v črni barvi in velikosti 8 mm
vtisnjena oznaka serije ter petmestna serij-
ska številka. Na zadnji strani je reliefno izra-
žena oznaka “SVN”, obdana z elipso di-
menzije 20 × 12 mm. Na spojnem delu je v
zgornji vrsti v črni barvi vtisnjen napis
“VURS”, v spodnji vrsti pa dvomestna šte-
vilčna šifra. Velikost obeh napisov je 5 mm.

a) OBLIKA 1

B) ušesna znamka OBLIKE 2 je (glej
sliko) pravokotne oblike s trikotno izvleče-
nim zgornjim delom, zelene barve, dimen-
zije 49 × 42 mm. Na prednji strani ušesne
znamke so v črni barvi vtisnjene 10 mm
velike oznake: v zgornji vrsti dvomestna
številčna šifra ter z eno črko označena seri-
ja, v spodnji vrsti petmestna serijska števil-
ka. Na zadnji strani je reliefno izražena oz-
naka “SVN”, obdana z elipso dimenzije
27 × 20 mm. Spojni del je krožne oblike s
premerom 30 mm. Na njem je v zgornji
vrsti v črni barvi vtisnjen napis “VURS”, v
spodnji vrsti pa dvomestna številčna šifra.
Velikost obeh napisov je 7 mm.

b) OBLIKA 2

A-00001
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VURS

Prednja stran

Zadnja stran

Spojni del
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SVN
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VURS

Zadnja stran

Spojni del

Delež ušesnih znamk oblike 1 v celotni
količini je 70%, oblike 2 pa 30%.

4. Orientacijska vrednost naročila je
9,000.000 SIT.

5. Material, iz katerega so ušesne znam-
ke, mora biti odporen proti lomljenju ter
mora prenesti temperaturo 80°C (elasto-
mer-ekološki poliuretan). Zapisi morajo biti
trajni.

6. Ponudba mora vsebovati rok dobave,
ki ne sme biti daljši od dveh mesecev.

7. Ponudba mora vsebovati bonitetna po-
ročila ter dokazilo o registraciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so kakovost, cena, dobavni rok.

9. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s
pripisom “Ne odpiraj – ponudba za ušesne
znamke” na naslov Veterinarska fakulteta,
Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, p. p.25.

10. Rok za oddajo je 10 dni in začne teči
z dnevom objave v Uradnem listu RS.

11. Odpiranje ponudb bo tretji dan po
preteku roka za sprejem ponudb v sejni sobi
Veterinarske fakultete, Gerbičeva 60 v
Ljubljani.

12. Dodatna pojasnila dobite po tel.
125-82-92 – Curk.

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta

Št. 70/96 Ob-2685

Na osnovi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških

del obnove dveh zvonikov župnijske
cerkve Sv. Štefana v Ribnici

1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo,
Uprava RS za kulturno dediščino in Občina
Ribnica in zanju pooblaščeni Ljubljanski re-
gionalni zavod za varstvo naravne in kultur-
ne dediščine, Tržaška c. 4, Ljubljana, tel.
125-60-79, faks 125-61-112.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
obnovo dveh zvonikov ž.c. Sv. Štefana v
Ribnici.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 16. 9. 1996 do vključno
25. 9. 1996 v tajništvu Ljubljanskega regio-
nalnega zavoda za varstvo naravne in kul-
turne dediščine, Tržaška c. 4, Ljubljana.

4. Za dvig dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o plačilu 15.000 SIT na
žiro račun št. 50100-603-41037.

5. Vsa potrebna pojasnila v zvezi z raz-
pisom dobijo ponudniki na Ljubljanskem
regionalnem zavodu za varstvo naravne in
kulturne dediščine, tel. 125-60-79.

6. Razpisna dela se bodo izvajala izključ-
no v obsegu razpisne dokumentacije.

7. Izbrani izvajalec mora v dogovoru s
projektantom zagotoviti dodelavo obstoječe
projektne dokumentacije in pridobiti vsa po-
trebna dovoljenja za opravljanje del.

8. Orientacijska vrednost razpisnih del
je: 16,500.000 SIT.

9. Roki: predviden pričetek gradnje je
oktober 1996,

predviden zaključek del je maj 1997.
10. Investitor si pridržuje pravico dolo-

čiti eventualno manjši obseg del od razpi-
snega glede ne razpoložljiva sredstva ali pa
odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne
glede na razloge. V obeh primerih ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

11. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.

12. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj, Po-
nudba za obnovo dveh zvonikov Sv. Štefa-
na v Ribnici”, na naslov: Ljubljanski regio-
nalni zavod za varstvo naravne in kulturne
dediščine, Tržaška 4, 1000 Ljubljana,
p.p. 398.

13. Rok za oddajo ponudbe je 27. 9. 1996
do 12. ure.

14. Odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996 ob
12. uri v sejni sobi Ljubljanskega regional-
nega zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine, Ljubljana, Tržaška 4.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju, morajo imeti pisno pooblastilo.

15. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Ljubljanski regionalni zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine

Št. 100445/148 Ob-2686

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja

ponovni javni razpis
za nadzor nad izvajanjem del na

rekonstrukciji ogrevanja v objektih
Tehničnega zavoda v Slovenski vasi na

Dolenjskem
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
a) strokovni nadzor nad izvedbo del na

objektu Tehničnega zavoda – Slovenska vas
na Dolenjskem.

3. Ponudbo lahko dostavijo samo ponud-
niki, ki so bili izbrani na osnovi javnega

razpisa primernosti izvajalca za leto 1996/97
pod točko B sklepa MO št. 351-1762/96
142-0490/DM z dne 24. 6. 1996, po prilože-
nem pismenem pooblastilu za dvig dokumen-
tacije (razpisne pogoje), dne 18. 9. 1996 od
8. do 14. ure pri Hren Borisu (tel. 171-21-02)
na Kardeljevi ploščadi 24, Ljubljana.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del znaša 100,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Slovenska vas na
Dolenjskem.

6. Rok za začetek del je 25. 9. 1996,
dokončanje del 25. 11. 1996.

7. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna v razpisnih pogojih na-
ročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahte-
vanih podatkov se izloči iz nadaljnje obrav-
nave.

8. Pismene ponudbe morajo prispeti do
23. 9. 1996 do 9. ure na naslov: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana (glavno vlo-
žišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis”, za dela:

a) izvajanje strokovnega nadzora za ob-
jekt Tehničnega zavoda v Slovenski vasi na
Dolenjskem.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
dne 23. 9. 1996 ob 11. uri.

10. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 10
dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
navzoči pri odpiranju ponudb morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo ponudnikov za za-
stopanje.

Ministrstvo za obrambo
Razpisna komisija

Ob-2687

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo projekta za vzpostavitev

topografske baze majhne natančnosti
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izdelava projekta
za vzpostavitev topografske baze majhne
natančnosti.

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 8. in 10. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, po predhodni najavi po tel. 061/324-387
pri Martinu Smodišu.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,500.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo naj-
kasneje v roku dveh mesecev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3644 Št. 51 – 13. IX. 1996

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po nasled-
njih skupinah:

  – dobavljena oprema in material,
  – dobavljene storitve,
  – drugi neposredni stroški,
  – plače,
  – stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je treba upošte-

vati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma mate-

rial je treba šteti le tisto opremo in material,
ki bo porabljena na konkretno razpisanem
delu. Kolikor gre za opremo, ki jo bo izva-
jalec uporabljal tudi pri drugih nalogah se
obračuna le ustrezni del amortizacije in to v
skupini “drugi neposredni stroški”;

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci;

– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, carine,
zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki ni
vključena v plače (posebna amortizacija), itd;

– med plače je treba vključiti bruto plače
naposrednih izvajalcev ter osnovno amorti-
zacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM;

– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Projekt izvedbe pogodbenega dela po na-
čelih projektnega pristopa, ki mora vsebovati:

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– strukturirano členitev projekta (WBS),
– spisek nalog z opredelitvijo potrebne-

ga časa za izvedbo posamezne naloge ter z
datumom začetka in zaključka naloge,

– določitev soodvisnosti posameznih na-
log (mrežni plan).

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 27. 9. 1996
najkasneje do 8.30.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izdelavo projekta TBM”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 27. 9. 1996
ob 9. uri v prostorih GU RS (sejna soba na
Kristanovi 1). Predstavniki ponudnikov, ki
prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer
nimajo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k
izdelavi projekta,

– metodologija in tehnologija izvedbe
dela,

– dosedanje izkušnje naročnika pri po-
slovanju s ponudnikom,

– izvedbeni roki,
– predložene reference,
– celovitost ponudb,
– cena,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne ponudbe bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo na neresničnih navedbah ali podat-
kih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-2688

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe v postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

organizacije in izvedbe šolanja za
delavce Geodetske uprave Republike

Slovenije in implementacija
programskih rešitev projektov

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba: organiza-
cije in izvedbe šolanja za delavce Geodet-
ske uprave Republike Slovenije in imple-
mentacija programskih rešitev projektov
Geodetske uprave Republike Slovenije.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, Ljubljana. Prevzem razpisne dokumen-
tacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri
kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Jože
Korpič, tel. 132-71-21.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 14,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj po
podpisu pogodbe in da se dokončajo v roku
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
obrazca BON-2 oziroma 3 ne smeta biti sta-
rejša od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta del, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po skupinah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!
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7. Rok za oddajo ponudbe na naslovu
naročnika (Kristanova 1) je 7. 10. 1996 naj-
kasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v dveh izvodih, v zapečateni ovojni-
ci, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
izvedbo nalog s področja zemljiškega kata-
stra (Navedba razpisane naloge, na katero
se nanaša ponudba)”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 7. 10. 1996
ob 9.30 v prostorih GU RS, Kristanova 1,
Ljubljana (sejna soba). Predstavniki ponud-
nikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje,
sicer nimajo pravice dajati pripombe k po-
stopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– ocena kvalitete posebnega programa

izvedbe naloge.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč v primeru
enakovrednih in ustreznih ponudb presoja o
izbiri ponudnikov v skladu z merili iz prejš-
njega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 663-02-00/96-31 Ob-2692

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

javni razpis
za dobavo in montažo opreme v

prostorih CSD Ptuj
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo pisarniške opreme.
2. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.

l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
25,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka dobave opre-

me: 21. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja montaže:

22. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na: CSD Ptuj, Ormoška c. 15,
Ptuj.

Razpisna dokumentacija se dvigne po
predložitvi potrdila o plačilu 20.000 SIT na
ŽR 52400-603-31041.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 17. 9. 1996 do vključno 20. 9. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zainteresi-
rani dobijo pri Miranu Kerinu, tel.
062/771-621, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
oprema CSD Ptuj” je potrebno oddati do 7.
10. 1996 do 12. ure, v zapečatenem ovoju, v
vložišče CSD Ptuj, Ormoška c. 15.

10. Javno odpiranje ponudb bo 7. 10.
1996 ob 13. uri, v sobi št. 13, CSD Ptuj,
Ormoška c. 15. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-02-00/96-31 Ob-2693

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

javni razpis
za dobavo in montažo opreme v

prostorih CSD Sežana
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo pisarniške opreme.
2. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost opreme:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:

– predvideni rok pričetka dobave opre-
me: 10. 10. 1996,

– predvideni rok dokončanja montaže
opreme: 15. 11. 1996.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– rok izvedbe,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na CSD Sežana, Ulica 1. maja
1.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 17. 9. 1996 do vključno 20. 9. 1996.

Vse informacije o gradnji lahko zainte-
resirani dobijo pri Silvani Šonc, tel.
067/73-690, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
oprema CSD Sežana” je potrebno oddati do
25. 9. 1996 do 12. ure, v zapečatenem ovo-
ju, v vložišče Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana,
ali poslati na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 25. 9.
1996 ob 13. uri, v sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-02-00/96-31 Ob-2694

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

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za VDC

Leskovec pri Krškem
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo pisarniške opreme.
2. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji.
3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost opreme:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka dobave opre-

me: 10. 10. 1996,
– predvideni rok dokončanja montaže

opreme: 15. 11. 1996.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3646 Št. 51 – 13. IX. 1996

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– rok izvedbe,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na MDDSZ.
Razpisna dokumentacija se lahko dobi v

času od 17. 9. 1996 do vključno 20. 9. 1996.
Vse informacije o gradnji lahko zaintere-

sirani dobijo pri Dunji Bubanj, tel. 178-3409,
vsak delovni dan od 9. do 11. ure.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
oprema VDC Leskovec” je potrebno oddati
do 25. 9. 1996 do 12. ure, v zapečatenem
ovoju, v vložišče Ministrstva za delo, druži-
no in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, ali poslati na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, 1000 Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 26. 9.
1996 ob 13. uri, v sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-02-00/96-31 Ob-2695

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

javni razpis
za ureditev prostora jedilnice v Domu

starejših občanov Moste-Polje,
Ljubljana

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
ureditev prostora jedilnice v Domu starejših
občanov Moste-Polje, Ljubljana.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka gradnje: 10. 10.

1996,
– predvideni rok dokončanja gradnje:

15. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca za izvedbo
tovrstnih del,

– rok izvedbe,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z 12.

členom odredbe,
– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo v Domu starejših občanov Mo-
ste-Polje, Ljubljana, Ob sotočju 5.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 17. 9. 1996 do vključno 20. 9. 1996.

Vse informacije o gradnji lahko zainte-
resirani dobijo pri direktorici domov Mariji
Miladinovič, vsak delovni dan od 9. do 11.
ure.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Dom starejših občanov Moste-Polje” je po-
trebno oddati do 25. 9. 1996, v zapečatenem
ovoju, v tajništvo Doma starejših občanov
Moste-Polje, Ljubljana, Ob sotočju 5.

10. Javno odpiranje ponudb bo 26. 9.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi Doma starejših
občanov Moste-Polje, Ljubljana, Ob sotoč-
ju 5. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 663-02-00/96-31 Ob-2696

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

javni razpis
za dobavo in montažo opreme v Domu

Matevža Langusa, Radovljica
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme v Domu Matev-
ža Langusa, Radovljica.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
3.1 Ponudba mora biti izdelana skladno

z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter skladno z razpi-
sno dokumentacijo.

3.2 Iz ponudbe mora biti razvidno, kako
je vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost investicije:
10,000.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka dobave: 15. 10.

1996,
– predvideni rok dokončanja montaže:

25. 11. 1996.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– rok izvedbe,
– reference,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– finančna vrednost ponudbe,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
8. Dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko intere-

senti dobijo na MDDSZ, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

Razpisna dokumentacija se lahko dobi v
času od 17. 9. 1996 do vključno 20. 9. 1996.

Vse informacije o gradnji lahko zainte-
resirani dobijo pri Dunji Bubanj, tel.
178-3409, vsak delovni dan od 10. do 11.
ure.

9. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
oprema za Dom M. Langusa, Radovljica” je
potrebno oddati do 26. 9. 1996 do 12. ure, v
zapečatenem ovoju, v vložišče Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Kotni-
kova 5, Ljubljana, ali poslati na naslov: Mi-
nistrstvo za delo, družino in socialne zade-
ve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.

10. Javno odpiranje ponudb bo 27. 9.
1996 ob 12. uri, v sobi Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
14 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-2689

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo nalog s

področja zemljiškega katastra: izdelava
skanogramov zemljiškokatastrskih

načrtov, izdelava digitalnih katastrskih
načrtov, prepis zemljiškokatastrskih

točk v ZKB format
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1 Izdelava skanogramov zemljiškoka-
tastrskih načrtov območij: Mislinja, “obal-
ne linije” in Lendava.

2.2 Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Mislinja.

2.3 Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov obalne linije.

2.4 Izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Lendava.

2.5 Prepis ZK točk v ZKB format za ob-
močje Ivančna gorica.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12. Prevzem razpisne dokumentacije se na-
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javi en dan vnaprej in opravi pri kontaktni
osebi. Kontaktna oseba je Jože Korpič, tele-
fon 132-71-21.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– naloga 2.1.: 560.000 SIT,
– naloga 2.2.: 1,352.000 SIT,
– naloga 2.3.: 5,065.000 SIT,
– naloga 2.4.: 802.000 SIT,
– naloga 2.5.: 300.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj po

podpisu pogodbe in da se dokončajo v roku
kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatke o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
obrazca BON-2 oziroma 3 ne smeta biti sta-
rejša od 30 dni,

– podatke o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatke o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta dela, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe, (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po skupi-
nah, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Rezultati testa za izdelavo skanogramov
(za nalogo 2.1.) za vse ponudnike ter rezul-
tati testa za izdelavo digitalnih katastrskih
načrtov (naloge 2.2., 2.3. in 2.4.) samo za
tiste ponudnike, ki izvajajo to nalogo prvič
za naročnika iz tega razpisa. Ponudniki ki
so predali rezultate testa po razpisu 42-43/96
z dne 2. 8. 1996 ne predajajo vnovič rezul-
tatov testa.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 27. 9. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, t.j. za vsako od razpisanih na-
log posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za raz-
pis za izvedbo nalog s področja zemljiškega
katastra (Navedba posamezne razpisane na-
loge, na katero se nanaša ponudba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več razpisanih nalog hkrati, zadostu-
je, da podatke oziroma dokumente, zahte-
vane pod točko 6, alinee 1-5 predloži le
enkrat. Prav tako lahko le enkrat predloži
tudi opis dela (točka 6, 9. alinea) za vsako
istovrstno nalogo. Ti podatki oziroma doku-
menti naj bodo predloženi v posebni ovoj-
nici z oznako ponudnika in navedbo “Ne
odpiraj – ponudba za razpis za izvedbo na-
log s področja zemljiškega katastra – skup-
na dokumentacija”.

Ponudniki predajo rezultate testa za iz-
delavo skanogramov in za izdelavo digital-
nih katastrskih načrtov enkratno v posebnih
ovojnicah z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za razpis nalog s
področja zemljiškega katastra – test za izde-
lavo digitalnih katastrskih načrtov”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih in
pravilno oddanih ponudb bo 27. 9. 1996 ob
11. uri v prostorih GU RS Kristanova 1, Ljub-
ljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje, sicer ni-
majo pravice dajati pripombe k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudb,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Ocena izdelanega testa za naloge 2.1.,

2.2., 2.3. 2.4.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč v primeru
enakovrednih in ustreznih ponudb presoja o
izbiri ponudnikov v skladu z merili iz prejš-
njega odstavka.

Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki sood-
ločajo o izbiri.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru, da
ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev.

14. Za razpisane naloge 2.1., 2.2., 2.3.
bo sklenjena pogodba le v primeru, če bo
zagotovljeno najmanj 50% sofinanciranje.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ob-2690

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

vzpostavljanje in vzdrževanje evidence
zemljepisnih imen iz državne

topografske karte v merilu 1 : 25000
(EZI25)

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavljanje in
vzdrževanje evidence zemeljepisnih imen
iz državne topografske karte v merilu
1:25000 za 3 razpisana območja, skupaj 95
listov državne topografske karte v merilu
1:25000. Posamezni ponudniki lahko kan-
didirajo na vseh treh ali pa samo na posa-
meznem območju. Naročnik bo opravil iz-
biro za vsako območje posebej.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 9. in 12. uro na naslovu:
Geodetska uprava RS, Šaranovičeva 12,
Ljubjana, po predhodni najavi po telefonu:
061/324-387 (Pogorelčnik).

4. Skupna orientacijska vrednost razpi-
sanih del je 14,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli za 1. območ-
je prične takoj po podpisu pogodbe in da se
dokončajo do 15. 11. 1996. Dela za 2. ob-
močje se pričnejo takoj in končajo do 20. 2.
1997 in dela za 3. območje pa naj se prične-
jo marca 1997 in končajo v roku 1. meseca.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente, ki
so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb je 4. 10. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis za
EZI25 - ... območje”.

Pri tem naj vsaka ovojnica vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posa-

mezno območje,
– izvedbeni rok za posamezno območje.
V primeru, da ponudnik kandidira za iz-

vedbo na dveh ali vseh treh območjih hkra-
ti, zadostuje, da vse ostale podatke oziroma
dokumente, zahtevane v razpisni dokumen-
taciji, predloži le enkrat. Ti podatki oziroma
dokumenti naj bodo predloženi v posebni
ovojnici z oznako ponudnika in navedbo
“Ne odpiraj – ponudba za razpis za EZI25 –
skupna dokumentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 4. 10. 1996
ob 8.30 v prostorih GU RS Kristanova 1,
Ljubljana (sejna soba). Predstavniki ponud-
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nikov, ki prisostvujejo odpiranju ponudb,
morajo predložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Merila za izbiro so:
– cena,
– izvedbeni roki,
– celovitost ponudb,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– predložene reference,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– projektni pristop,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene,
nepopolne ali nejasne pondube bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene iz nadaljnje-
ga postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da te-
meljijo na neresničnih navedbah ali podat-
kih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava RS

Št. 601-5/96 Ob-2700

Na podlagi odredbe o postopku izvaja-
nja javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina Majš-
perk objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za modernizacijo
lokalnih in krajevnih cest v Občini

Majšperk
1. Naročnik: Občina Majšperk, Majšperk

32a.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

modernizacijo lokalnih in krajevnih cest v
Občini Majšperk, in sicer:

A) lokalna cesta 6266 Poluce–Jelovice,
B) lokalna cesta 6265 Grdina–Sitež,
C) lokalna cesta 6261 Žale–Varvasela,
D) krajevna cesta Marina vas–Dolena.
3. Lokacija objektov je na območju Ob-

čine Majšperk.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno:
pod A) 50,000.000 SIT,
pod B) 12,500.000 SIT,
pod C) 21,100.000 SIT,
pod D) 5,000.000 SIT.
Opis in vrsta del sta navedena v razpisni

dokumentaciji.
5. Rok: predviden pričetek del je možen

takoj po izbiri izvajalca in podpisu pogod-
be.

Rok dokončanja po terminskem planu
financiranja.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: reference pri sorodnih de-
lih,  ponudena  cena,  rok  in  druge  ugod-
nosti.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Naročnik si pridržuje pravico:
a) da za izvedbo vsakega razpisanega de-

la izbere najugodnejšega ponudnika;
b) da določi manjši obseg del od razpi-

sanih, glede na razpoložljiva finančna sred-
stva oziroma se izvede fazna gradnja;

c) da odstopi od sklenitve pogodbe, če
ne bodo zagotovljena finančna sredstva.

8. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od 16. 9. 1996
naprej, med 8. in 12. uro, na Občinskem
uradu Majšperk, Majšperk 32a. Informacije
po tel. 062/794-495.

10. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za modernizacijo cest” je potrebno
dostaviti v zapečateni ovojnici do 30. 9.
1996 do 11. ure, na naslov Občina Majš-
perk, Majšperk 32a.

Na razpis se lahko ponudniki prijavijo
za dela v celoti ali po posameznih delih.

11. Odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996 ob
12. uri, v prostorih Občine Majšperk.

12. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa v
30 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Majšperk

Št. 35201-102/96-1700 Ob-2701

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Maribor na območju Mestne

občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih

podlag ter sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Maribor na območju Mest-
ne občine Maribor (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve).

3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v oktobru 1996.

Orientacijski rok za izdelavo razpisane
naloge je:

– 3 mesece za izdelavo strokovnih pod-
lag in izdelavo osnutka sprememb in dopol-
nitev,

– 1 mesec za izdelavo predloga spre-
memb in dopolnitev.

4. Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

6. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zve-
zi z razpisom v Mestni občini Maribor, Za-
vod za prostorsko načrtovanje, Prešernova
6/I, tel. 062/27-219.

7. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-

rajo prispeti v tajništvo Zavoda za prostor-
sko načrtovanje, Prešernova 6/I, do vključ-
no 24. 9. 1996 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za prostorsko dokumentacijo
Mestne občine Maribor”.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 25. 9. 1996 ob 10. uri, na istem
naslovu. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
osnovi naslednjih meril:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kompletnost ponujenih del,
– usposobljenost in kompletnost delov-

ne skupine,
– ugodnejši rok izdelave naloge in ga-

rancija za njihovo doseganje.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca

obveščeni najkasneje v 10 dneh po zaklju-
čenem roku za vložitev ponudb.

Mestna občina Maribor

Ob-2702

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

javni razpis
1. Predmet razpisa je prenova obstoječe

toplotne postaje Osnovne šole Prežihovega
Voranca na Jesenicah.

2. Orientacijska vrednost del je
8,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka del je 1. 10.
1996, dokončanje del pa 20. 10. 1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– rok dograditve,
– boniteta.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba – toplotna postaja Osnovne šole Pre-
žihovega Voranca Jesenice” je treba dosta-
viti v zapečateni kuverti v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Do-
minvest Jesenice, Pod gozdom št. 2, 4270
Jesenice.

6. Za pravočasno poslane ponudbe se šte-
jejo ponudbe, katere pridejo na naslov pod
5. točko tega razpisa 15. dan od objave v
Uradnem listu RS, do 12. ure.

V primeru, da je 15. dan objave sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delov-
ni dan do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno pod 6. točko tega razpisa, ob
12.15, na Dominvestu Jesenice, Pod goz-
dom št. 2.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisna komisija obvestila v 5
dneh po odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji, idejnimi osnutki in vsemi ostalimi
podatki lahko ponudniki dobijo od dneva
objave tega razpisa do vključno 10. dneva
po objavi, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, v prostorih Dominvesta Jesenice,
Pod gozdom št. 2, pri Nevenki Grozina, ob
dokazilu plačila 10.000 SIT nepovratnih
sredstev, ki jih ponudnik nakaže na žiro
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račun št. 51530-601-13474.
9. Ponudbi morajo biti priloženi poleg

elementov, dokazil in podatkov iz 12. člena
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), podpisani razpisni po-
goji in izjava, da bo te pogoje upošteval pri
sklepanju pogodbe.

10. Nepravočasno poslane in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.

11. Predstavniki ponudnikov, kateri pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezno pooblastilo, če jih ne zastopa ose-
ba, pooblaščena v registraciji podjetja –
družbe.

Občina Jesenice
po pooblastilu

Dominvest Jesenice, p.o.

Št. 01/96 Ob-2703

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za obnovo vodovoda Vrbje–Žalec in

Klovno–Grajska vas
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-

ske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

obnovo vodovoda:
a) Vrbje–Žalec v dolžini 1000 m iz duk-

til litine DN 400 mm,
b) Klovno–Grajska vas v dolžini 1700 m

iz duktil litine DN 250 mm.
3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila

dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 3.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je oktober
1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– rok izvedbe.
6. Vsebina ponudbe
Ponudba  mora  vsebovati  vse  elemen-

te  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. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejšo,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do uveljavljanja odškodnine iz tega naslo-
va.

Ponudniki morajo dostaviti ustrezno oz-
načene ponudbe v zaprtih kuvertah na na-
slov investitorja do 26. 9. 1996 do 11. ure.
Istega dne se ob 11.30 v prostorih investi-
torja prične javno odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 14 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 4-52/96 Ob-2704

Javni razpis
za najem poslovnih prostorov

1. Najemnik: Zdravniška zbornica Slo-
venije, Dalmatinova 10, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: zbiranje najugodnej-
ših ponudb za najem poslovnih prostorov za
dejavnost Zbornice.

3. Najemnik vzame v najem poslovne
prostore v centru mesta Ljubljane pod po-
goji:

– najem za nedoločen čas, z odpoved-
nim rokom 3 mesecev,

– najem je možen takoj, ureditev prosto-
rov, primernih za ureditev dejavnosti na
stroške najemodajalca,

– potrebna kvadratura: 240–280 m2 neto
površine.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
najemnik upošteval poleg cene najetih pro-
storov še druge ugodnosti, kot so: plačilo
najema, rok vselitve ter kvaliteta in razpo-
reditev prostorov.

4. Ponudniki naj ponudbi priložijo:
– načrt poslovnih prostorov z izkazanim

razmerjem,
– izkazano lastništvo prostorov (zadnji

izpisek iz zemljiške knjige s kupoprodajno
pogodbo, overjeno pred pristojnim sodiščem
oziroma notarjem ter izjavo, da prostori ni-
so stvar denacionalizacijskega postopka).

5. Rok za zbiranje ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

6. Ponudniki naj ponudbo posredujejo na
naslov: Zdravniška zbornica Slovenije, Dal-
matinova 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici, z
oznako “za javni razpis”. Javno odpiranje
ponudb bo v prostorih Zdravniške zbornice
Slovenije, Dalmatinova 10, Ljubljana, 11.
dan po objavi javnega razpisa ob 12. uri.

7. Ponudniki bodo pisno obveščeni o iz-
biri ponudnika v 14 dneh po zaključenem
javnem razpisu.

Zdravniška zbornica Slovenije,
Ljubljana

Št. 118/96 Ob-2705

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil in spremembi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 14/94 in 13/96)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

nadzidavo Študentskega doma 4, v
Mariboru, Gosposvetska c. 83

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri nadzidavi Štu-
dentskega doma v Mariboru.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,800.000 SIT.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje in posebne pogoje, da bodo kot izbrani
najugodnejši ponudniki izvedli razpisana
dela in sklenili za njihovo izvedbo pogodbo
po načelu “funkcionalni ključ”.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in dobijo potrebne informacije

ter razlage za izdelavo ponudbe do vključno
20. 9. 1996, vsak delovnik med 9. in 12. uro
na Projekt MR inženiring, d.d., Maribor,
Svetozarevska 10, tel. 062/227-161, faks
062/23-765.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
plačila 5.000 SIT na ŽR št.
51800-601-10612.

5. Predvideni pričetek del je oktober
1996.

6. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe obsega del vsled tehničnih oziroma
finančnih razlogov pred sklenitvijo pogod-
be.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– roki,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– cena,
– plačila,
– boniteta.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudba mora vsebovati podatke in

priloge:
a) ime in naziv ponudnika,
b) kopijo registracije, overjene v letu

1996,
c) referenčno listo zgrajenih objektov

zadnjih 2 let,
č) podatke o delovni sili, cenike o mate-

rialih in strojih, navedbo kooperantov,
d) izjavo, da so seznanjeni z lokacijo,
e) terminski in finančni plan,
f) način obračunavanja del,
g) opcija ponudbe, ne sme biti krajša od

30 dni,
h) garancijski rok,
i) finančni podatki (BON1, BON2), stari

največ 30 dni,
j) podpisani posebni pogoji.
9. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 30. 9. 1996 do 12. ure na naslov:
Projekt MR, inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
nadzidava Študentski dom”.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in varovalne klavzule ne bomo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Pro-
jekt MR; inženiring, d.d., 2000 Maribor,
Svetozarevska 10, dne 1. 10. 1996 ob 12.
uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 5
dni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2-3072/96 Ob-2706

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna in proračunu Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86) in odredbe o postopku javnega raz-
pisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94), Slovenske železnice, d.d.,
objavljajo



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 3650 Št. 51 – 13. IX. 1996

javni razpis
za izbiro izvajalca za prenapetostno

zaščito SV naprav

A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: prenapetostna zašči-

ta SV naprav.
3. Lokacija: AO Planina.
4. Čas izvajanja del: dela morajo biti

končana do 30. novembra 1996.
B. Razpisni pogoji
Pismena ponudba za razpis mora vsebo-

vati:
a) pregled vsebine (tipi zaščitnih elemen-

tov, principielna shema zaščite,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) dokazila o registraciji in matični šte-

vilki podjetja, dovoljenja za opravljanje
dejvnosti zase oziroma za podizvajalca,

d) podatke o lastni tehnični usposoblje-
nosti in zmogljivosti za izvajanje del (kadri,
strokovna usposobljenost, oprema) oziroma
in za podizvajalca,

e) reference na podobnih delih,
f) pismeno zagotovilo, da bo upošteval

predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost železniškega prometa in varstvo pri de-
lu,

g) plačilne pogoje (30 dni),
h) garancijske roke in načine zavarova-

nja izpolnitve obveznosti in jamstvo,
i) način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
j) ime in priimek osebe, ki je določena:
– za odgovornega vodjo del,
– za kontaktno osebo.
C. Merila za ugotavljanje najugodnejše-

ga ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-

gotavljal najuspešnejšo realizacijo pnujenih
del po naslednjih kriterijih:

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije z navedenega

področja dela,
e) poznavanje tehnologije železniškega

prometa s poudarkom na poznavanju pred-
pisov s področja varnosti in urejenosti že-
lezniškega prometa,

f) druge ugodnosti, ki jih nudijo naroč-
niku.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere najcenejšega ponudnika.

Razpisno dokumentacijo in ostale po-
trebne informacije lahko dobite pri SŽ, d.d.,
Sekcija SVTK Pivka, Kolodvorska 33, Piv-
ka, pri Francu Mršniku, dipl. inž. elth., tel.
067/51-007 od 16. 9. 1996 do vključno 20. 9.
1996 od 8. do 10. ure.

Ponudbo za javni razpis je treba predlo-
žiti do vključno 25. 9. 1996 do 10. ure v
tajništvo Sekcije SVTK Pivka, Kolodvorska
33 v Pivki.

Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici
z napisom “Ne odpiraj – javni razpis”, na-
slovljena na SŽ, d.d., Sekcija SVTK Pivka,
Kolodvorska 33, Pivka.

Odpiranje ponudb bo 25. 9. 1996 ob 11.
uri v prostorih SŽ, d.d., Sekcija SVTK Piv-
ka, Kolodvorska 33, Pivka.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti pisno pooblastilo za zastopanje.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana

Ob-2708

Javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Naročnik: Mestno gledališče ljubljan-
sko, Čopova 14, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nakup strojne in
programske računalniške opreme za digital-
no obdelavo zvoka.

3. Podrobnejši opis konfiguracij, količi-
ne in drugi kriteriji so navedeni v razpisni
dokumentaciji, ki jo lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo osebno ob predložitvi poob-
lastila vsak delovni dan od osme do štirinaj-
ste ure v tajništvu Mestnega gledališča ljub-
ljanskega.

4. Orientacijska vrednost nakupa je
2,500.000 SIT.

5. Rok dobave: začetek decembra 1996.
6. Merila za izbor
– reference ponudnika,
– montaža, servis in vzdrževanje,
– garancijska doba,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– cena.
7. Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe obsega nakupa.
8. Rok  za  sprejem  ponudb:  deset  dni

po objavi, poštno priporočeno na naslov
Mestno gledališče ljubljansko, Čopova 14,
Ljubljana, ali osebno vsak delovni dan v
tajništvu  Mestnega  gledališča  ljubljan-
skega.

9. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj, ponudba,
javni razpis za nakup računalniške opreme.”

10. Rok oddaje pisnih ponudb je deset
dni po objavi v Uradnem listu RS.

11. Ponudbe bo odpirala in pregledovala
komisija MGL za nakup računalniške opre-
me.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
petnajst dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestno gledališče ljubljansko
Ljubljana

Št. 8/4-155/1-96 Ob-2709

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 7.
člena pravilnika o načinu in postopku odda-
je graditve objektov

javni razpis
za izbor dobavitelja modemske opreme v
okviru razširitve “Elastičnega omrežja”

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalcev za
dobavo modemske opreme v okviru razširi-
tve “Elastičnega omrežja”.

3. Razpisna dokumentacija: vso doku-
mentacijo lahko ponudniki dvignejo v inve-
sticijskem sektorju podjetja Telekom Slo-

venije, p.o., Cigaletova 15, Ljubljana, soba
810/VIII.

Dopolnilne podatke v zvezi z razpisno
dokumentacijo lahko ponudniki dobijo pri
Martinu Lesarju, dipl. inž. v sobi 302/III
poslovne stavbe Telekom-a Slovenije, Ci-
galetova 15, Ljubljana, oziroma na tel. št.
061/133-40-38 ali 304-246 (faks 133-12-00)
ter pri Damirju Jurkinu, dipl. inž. v sobi
503/V poslovne stavbe Telekom-a Sloveni-
je, Cigaletova 10, Ljubljana, oziroma na tel.
št. 061/133-51-27 ali 304-394 (faks
133-43-99).

4. Vrednost investicije: ocenjena vred-
nost investicije znaša 39 mio SIT.

5. Rok dobave: predvideni rok za doba-
vo modemske opreme je:

– 1 dobava: 20. november 1996 (50%),
– 2 dobava: 15. februar 1997 (50%).
6. Prijave: na javni razpis se lahko prija-

vijo izvajalci, ki so registrirani za opravlja-
nje del iz tega razpisa, imajo dovoljenje za
delo, ustrezne strokovne kadre ter izkušnje
pri opravljanju tovrstnih del.

Ponudbe morajo vsebovati elemente,
smiselne pravilniku o načinu in postopku
oddaje graditve objektov in navodilom o
pogojih in postopkih za oddajanje del izva-
jalcem (Uradno glasilo Telekom Slovenije
št. 5/95).

7. Merila za izbor: merila za izbor naju-
godnejšega ponudnika so opredeljena v raz-
pisnih pogojih investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-
rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Cigaletova 15, Ljubljana ali biti odda-
ne neposredno v sobi 810/VIII na istem na-
slovu, najkasneje do 14. 10. 1996 do 13. ure.

Ponudbe morajo biti v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj –
Ponudba za dobavo modemske opreme -
razširitev elastičnega omrežja”.

9. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb
bo 15. 10. 1996 v sobi 801/VIII poslovne
stavbe podjetja Telekom Slovenije, Cigale-
tova 15 v Ljubljani, s pričetkom ob 9. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni v roku najkasneje 30 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Ob-2710

Mestna občina Nova Gorica 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 najugodnejšega ponudnika za

izdelavo oziroma dobavo opreme za
sprejemno pisarno župana Mestne

občine Nova Gorica
1. Naročnik: Mestna občina Nova Gori-

ca, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa: oprema za sprejem-

no pisarno župana Mestne občine Nova Go-
rica.

3. Orientacijska vrednost: 1,800.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati: firmo oziro-

ma ime ponudnika, dokazilo o registraciji,
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reference, vzorec pogodbe, veljavnost po-
nudbe, ceno in plačilne pogoje, rok izdelave
oziroma dobave in druge ugodnosti ponud-
nika.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so: strokovna usposobljenost, cena, re-
ference in rok izdelave oziroma dobave.

6. Pisne ponudbe morajo ponudniki od-
dati do 20. 9. 1996 na naslov: Mestna obči-
na Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, v
zaprti kuverti z oznako “Ponudba – oprema
– Ne odpiraj”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 9. 1996
ob 9. uri v Stekleni dvorani Mestne občine
Nova Gorica.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo oziroma dobijo vsa pojasnila v
zvezi z javnim razpisom na sedežu Mestne
občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, v I. nadstropju, soba št. 13 ali po tel. št.
28-011 int. 397.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 353-01/2-96 Ob-2722

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5/IV, objavlja na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

obnovo vojaškega pokopališča iz prve
svetovne vojne v Sežani

A. Splošni podatki:
I. Investitor: Ministrstvo za delo, druži-

no in socialne zadeve.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za gradbena in obrtna dela
na objektu iz naslova.

III. Predvidena dela:
1. Ureditev dostopne poti v dolžini ca.

150m, planiranje in utrditev zgornjega us-
troja.

2. Rušitvena dela na pokopališču obse-
gajo odstranitev obstoječega kamnitega pod-
stavka spomenika, obstoječe žične ograje in
dreves.

3. Postavitev novega spomenika iz kam-
nitih zidov širine 0,4m iz polobdelanega
kamna, odlivanje križa in krogle iz umetne-
ga kamna.

4. Pozidava parapetnega zidu s portalom
v dolžini 20m iz polobdelanega kamna, po-
zidava portala in zaključkov ob obstoječem
zidu.

5. Obnova kamnite ograje dolžine ca.
200 m.

6. Obnova kovinske ograje dol. 180m z
vertikalnimi stojkami iz pohištvenih ceni.

7. Čiščenje in ureditev pokopališča s pla-
niranjem petih grobnih polj in odlivanjem
križev iz umetnega kamna.

8. Oprema in označitev obsega postavi-
tve dveh smerokazov in informativnega pa-
noja ter postavitev dveh klopi.

9. Humuziranje in hortikulturna ureditev.
B. Razpisni pogoji:
1. Razpisna komisija bo obravnavala po-

nudbe, ki bodo prispele do 23. 9. 1996 do

12. ure na naslov: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5/IV. Ponudbe naj bodo v zaprti ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba -
Sežana”. Ponudba mora vsebovati elemente
iz 12. člena odredbe, objavljene v Uradnem
listu RS, št. 28/93.

Na ovojnici ponudbe mora biti točen na-
slov ponudnika.

2. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne vsak dan, razen torka, od 8. do.
l2. ure v Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5/IV,
soba št. 33, pri Cirili Tomšič - telefon:
061/178-3419, kjer se lahko pridobi tudi do-
datne informacije.

3. Dela obnove vojaškega pokopališča se
bodo izvedla v dveh fazah, pri čemer je
orientacijska vrednost za prvo fazo del, do-
ločenih po pogodbi, 2,000.000 SIT, za dru-
go fazo del pa 4,000.000 SIT.

4. Rok za pričetek del je osem dni po
podpisu pogodbe in zaključek po določilih
pogodbe, prva faza del pa do 15. 12. 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
se bodo upoštevala naslednja merila:

– reference za izvedbo takšnih del,
– ponudbena cena in pogoji plačila,
– ponujena garancija za izvedbo del,
– rok izvedbe,
– ostalih pogojev, navedenih v citirani

odredbi.
6. Odpiranje ponudb bo 24. 9. 1996 ob

14. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5/IV. Pri odpiranju ponudb morajo pri-
sotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
desetih dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 110-1/95 Ob-2731A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt

rekonstrukcije križišča mag. cest
M 10/281, M 10/282 z reg. cesto

R 339/1245 v Višnji vasi
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 18. do 20. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Karmen Deš-
man, 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 izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 9. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “IP-rekon-
strukcija križišča v Višnji vasi.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 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-2731B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: PZI-ureditve R 373/1364

Trava - MM Podplanina
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 18. do 20. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Ladi Wohinz,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 9. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PZI ureditve
Trava-MMP Podplanina.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 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-2731C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt

preplastitve priključka lokalne ceste
Petrina - Osilnica v naselju Petrina M-6

odsek 266
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 18. do 20. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Metka Marin-
ček, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 10. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “ Prestavitev
priključka lokalne ceste Petrina-Osilnica.”
– M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 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-2731Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Modernizacija regionalne

ceste R 361/1332 Hoče-Pohorska
vzpenjača, pododsek Reka-Areh.

Izdelava LD ter predelava in dopolnitev
projekta PGD, PZI z novo širino

normalnega profila 5.00 m
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov) na Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic), in sicer od 18. do 20. 9. 1996 , stro-
kovne  informacije  pa  vam  posreduje
Karmen Dešman, dipl. inž. (tel.
061-13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 10. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Moderniza-
cija reg. ceste R 361/1332 Hoče-Pohorska
vzpenjača.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 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-2731D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava lokacijske

dokumentacije in PGD/PZI
rekonstrukcije R 386/1385

Zbure-Mačkovec od km 2.860 do
km 3.325 (obvoznica Šmarjeta)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 18. do 20. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Slava Veršič,
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 izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Moderniza-
cija reg. ceste R 361/1332 Hoče-Pohorska
vzpenjača.” – K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 10. 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-2731E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija

magistralne ceste M 10-1 odsek št. 314
od km 12+640 do km 14+760 skozi
naselje Lenart-II. gradbeni odsek

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 18. do 20. 9. 1996 , strokovne in-
formacije pa vam posreduje Anton Brod-
njak, dipl. inž. (tel. 061-13-24-222 oziroma
062-224-559).

Orientacijska vrednost del znaša
80,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Rekonstruk-
cija magistralne ceste M 10-1 odsek št. 314
skozi naselje Lenart.” – A.B.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996
ob 10. 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-2731F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija-Ministrstvo za promet in zve-
ze-Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova vozišča reg. ceste R-381

Podgrad-Ilirska Bistrica
Orientacijska vrednost del znaša

49,448.630 SIT.
2. Rekonstrukcija križišča Podgorje
Orientacijska vrednost del znaša

18,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 18. do 20. 9. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Bogomir Uršej,
dipl. inž. (tel. 061-13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 10. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

1.”Obnova vozišča reg. ceste R 381 Pod-
grad-Ilirska Bistrica.” – B.U.

2.”Rekonstrukcija križišča Podgorje.” –
B.U.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 34701-0006/95 Ob-2718

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo obnove ceste L-3812 Kokrica–
priključek na AC

1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga izvajalca za obnovo zgoraj navedene ce-
ste v dolžini 0,8 km.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
20,000.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 214/II,
pri R. Starič, v roku 7 dni po objavi v Urad-
nem listu RS, od 8. do 11. ure, kjer ponudni-
ki lahko dobijo vse informacije.
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5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-

nosti,
– reference, garancija za kvaliteto del in

izpolnjevanje rokov izvajanja del.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe

osebno ali s priporočeno pošiljko 30. dan od
dneva objave razpisa (ali prvi naslednji de-
lovni dan) do 11. ure na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, soba št.
214/II, odpiranje ponudb pa bo istega dne
ob 12. uri, v sobi št. 20. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečatenih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj, ponudba za obnovo ceste
L-3812 Kokrica–priključek AC!”.

Mestna občina Kranj

Št. 123 Ob-2719

Javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del

preureditev kuhinje in jedilnice Doma
počitka Mengeš

1. Naročnik: Dom počitka Mengeš, Glav-
ni trg 13, Mengeš.

2. Predmet razpisa: preureditev kuhinje
in jedilnice Doma počitka Mengeš.

3. Orientacijska vrednost del: vrednost
gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter
opreme je 19,000.000 SIT.

3. Ponudniki
Ponudnik mora biti registriran za tovrst-

no dejavnost del za katera se priglasuje in
kot dokazilo dostaviti ustrezno registracijo
organizacije.

Ob podpisu pogodbe bo potrebno dosta-
viti bančne garancije za prejeti avans, zago-
tovitev kvalitete del in odprave pomanjklji-
vosti ter za eventualno koriščenje penalov
in pogodbenih kazni.

Pri oddaji ponudbe pa je potrebno dosta-
viti akceptni nalog v vrednosti 850.000 SIT
za resnost ponudbe.

4. Rok izvedbe del
Pričetek del: prva polovica oktobra ozi-

roma najkasneje do 14. 10. 1996.
Končanje del: v roku 35–40 koledarskih

dni oziroma najkasneje do 27. 11. 1996,
vključno s tehničnim pregledom.

Poleg zakonsko predvidenih penalov se
bodo v primeru zamud obračunavale pogod-
bene kazni, v primeru predhodno izvedenih
del pa bo investitor priznaval nagrado.

5. Kriteriji za izbor izvajalca del
Najugodnejša ponudba bo izbrana na os-

novi kriterijev razpisnih pogojev in refe-
renc ponudnikov za posamezna dela, pred-
vsem upoštevajoč reference na področju
domžalske občine in na tovrstnih objektih.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Kriteriji za izbor izvajalca so:
– rok izvedbe del in kvaliteta del,
– ponudbena cena in finančna boniteta

ponudnika,
– garancijska doba, reference in strokov-

nost,
– ostale ponujene ugodnosti in eventual-

no medsebojno delo.

6. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in popisi del lahko dvignete ob doka-
zilu plačila 5.000 SIT na ŽR št.
50120-601-30944, na naslovu: Razvojni za-
vod Domžale, Ljubljanska c. 76/II, Domža-
le, vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do
14. ure.

7. Rok in način oddaje ponudbe
Kompletno opremljene ponudbe z zahte-

vami razpisnega elaborata je potrebno od-
dati ali poslati na isti naslov z dospetjem
najkasneje do petka, 4. 10. 1996 do 10. ure.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj”
in “Ponudba kuhinja Dom počitka Mengeš”.

8. Ostalo
Informacije v zvezi s postopkom razpisa

lahko dobite na tel. 061/737-339, Goričan
L., v zvezi s tehničnim delom pa tel.
061/713-689, Ciperle J.

Nepravočasno prispele, nepopolne in ne-
kompletne ponudbe bodo smatrane kot ne-
veljavne.

Investitor si pridržuje pravico sklenitve
ločenih pogodb za GOI dela in opremo v
primeru prevelikih cenovnih razhajanj ali
kvalitativnih razlik.

9. Odpiranje ponudb bo javno v prisot-
nosti investitorjeve komisije na dan oddaje
ponudb, v petek, 4. 10. 1996 ob 10.30, v
prostorih sejne sobe Razvojnega zavoda
Domžale.

10. Obvestilo o izboru izvajalca
Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-

veščeni v 14 dneh od odpiranja ponudb.
Dom počitka Mengeš

Št. 353-2/96 Ob-2699

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Sklad stavbnih zemljišč Občine Le-
nart

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo dela

kanalizacijskega kolektorja od območja
Ob gozdu do Livarne z navezovalnimi

kanali v Lenartu
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa:
a) kanal 1.0 v dolžini 1029 m (od jaška

10 (0) do jaška 29) in kanal 4.0 v dolžini
150 m z razbremenilnikom,

oziroma variantno:
b) del kanala 1.0 v dolžini 830 m od

jaška 10 (0) do jaška 23.
3. Lokacija objekta je mesto Lenart –

Občina Lenart.
4. Orientacijska vrednost izvedbe del:
– za celotni kanal 1.0 in 4.0 z razbreme-

nilnikom 25,000.000 SIT,
oziroma variantno:
– del kanala 1.0 v dolžini 830 m

18,000.000 SIT.
5. Predvideni pričetek del je oktober

1996, dokončanje pa december 1996 (za del
kanala 1.0) oziroma maj 1997 (za celotni
kanal 1.0 in 4.0 z razbremenilnikom).

6. Podatki o projektiranju: avtor projek-
ta za razpisani objekt je podjetje Inženiring
biro, d.o.o., Maribor, št. projekta 800646, iz
avgusta 1996.

7. Razpisna dokumentacija
Popise del dobijo ponudniki vsak delov-

ni dan od 7. do 15. ure na Občini Lenart,
Trg osvoboditve 7, soba 29/II. Projekti so v
istih prostorih na vpogled, ponudniki pa si
lahko na lastne stroške naročijo kopije pri
nosilcu projekta (Inženiring biro Maribor,
Ulica Vita Kraigherja 10), v času od 16. 9.
1996 dalje vsak delovni dan razen sobote,
od 8. do 12. ure.

8. Ponudba mora obsegati vse elemente,
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Posebni pogoji
Ponudnik se obveže, da bo v primeru

sklenitve pogodbe kot izvajalec izročil bian-
co akceptni nalog s pooblastilom v višini
10% od vrednosti dogovorjenih del kot ga-
rancijo investitorju za odpravo pomanjklji-
vosti v garancijskem roku.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izja-
vo, da je seznanjen z obsegom del in da jih
je sposoben izvesti v navedenem roku.

10. Finančni pogoji
Ponudnik naj ponudi dela po sistemu

“ključ v roke”, pri čemer bi investitor zago-
tovil do 30% avansa ob sklenitvi pogodbe.
Investitor zahteva predložitev bančne ga-
rancije za višino danega avansa.

Vrednost opravljenih del se obračunava
po situacijah s tem, da se pri plačilu situacij
upošteva sorazmerni del avansa in dodatne-
ga plačila.

Opcija ponudbe naj velja 30 dni.
11. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji (pri tem je mišljena

možnost zamaknitve plačila situacij do 60
dni),

– rok izvedbe del,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski pogoji (roki),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

investitorju.
12. Sklad stavbnih zemljišč Občine Le-

nart si pridržuje pravico, da odda dela samo
za gradnjo dela kanala 1.0.

13. Ponudbo z ustrezno dokumentacijo
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
gradnjo kanalizacijskega kolektorja v Le-
nartu” je potrebno dostaviti v zaprti ovoj-
nici z navedbo ponudnika na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Lenart, Trg os-
voboditve 7, 2230 Lenart. Ovojnica s po-
nudbo mora tako opremljena dospeti – ne
glede na način prenosa – do 1. 10. 1996 do
12. ure.

14. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pi-
snim pooblastilom, bo v sredo, 2. 10. 1996
ob 9. uri, v prostorih Občine Lenart, Trg
osvoboditve 7, soba 24/II.

15. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

16. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart,
soba 29/II, ali po tel. 062/724-205, int. 49
(Vinko Kramberger), oziroma int. 10 in 26
(Silvo Slaček in Irena Golob).

Sklad stavbnih zemljišč Občine Lenart
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Št. 111/1-96 Ob-2715

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Srednja
vrtnarska, kmetijska, gospodinjska šola Ce-
lje objavlja

javni razpis
za izvedbo namakalne površine nasadov

in dveh zbiralnikov v Šentjurju
1. Naročnik: Srednja vrtnarska, kmetij-

ska, gospodinjska šola Celje – enota Šent-
jur, Cesta na kmetijsko šolo 9, Šentjur.

2. Predmet razpisa: izvedba namakalne
površine nasadov in dveh zbiralnikov v
Šentjurju.

3. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 11. ure, na
Srednji vrtnarski, kmetijski, gospodinjski
šoli v Šentjurju, v zaprti ovojnici z oznako:
“Ne odpiraj – javni razpis”.

4. Razpisno dokumentacijo z opisi del,
roki izvedbe in ostalimi podrobnimi zahte-
vami lahko dvignete na Srednji vrtnarski,
kmetijski, gospodinjski šoli v Šentjurju – v
tajništvu.

5. Podatki, ki jih mora vsebovati ponud-
ba in merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidne v razpisanih pogojih
naročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zah-
tevanih podatkov, se izloči iz nadaljnje
obravnave.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena, ugodni plačilni pogoji,
– fiksna cena na enoto,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom predvide-
nih del,

– rok izvedbe,
– dokaz o registraciji firme.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
7. Odpiranje ponudb bo 15 dni po objavi

v Uradnem listu RS, ob 12. uri, na Srednji
vrtnarski, kmetijski, gospodinjski šoli v
Šentjurju.

8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 10 dni po javnem odpiranju ponudb.

9. Pogodbo z izbranim izvajalcem bo na-
ročnik podpisal samo v primeru, če bo na-
ročnik podpisal pogodbo razpisanih del z
Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo.

Srednja vrtnarska, kmetijska,
gospodinjska šola Celje

Št. 38 Ob-2716

Retina, Ljubljana, Mestni trg 9, objavlja
na podlagi odredbe o postopkih za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del delne in začasne

usposobitve objekta 6/8 v kareju
Metelkova, Ljubljana, izvedba

zaključnih gradbeno-obrtniških del
1. Naročnik: Retina, Ljubljana, Mestni

trg 9.
2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih

gradbeno-obrtniških del na objektu:
– dobava in montaža stavbnega pohištva

ter obnova obstoječega,

– obnova parketov in izvedba novih par-
ketov ter ostalih tlakov.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
po predhodnem dogovoru na tel. 1265-35-76
in 126-35-65, na Retini, pri Mokci Nose
(vsak delovni dan med 9. in 11. uro, do
vključno petka, 20. 9. 1996) in vplačilu
8.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudnik nakaže na ŽR 50101-603-0400327.
Ogled objekta je možen po predhodni naja-
vi vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

5. Rok za pričetek del je takoj ob podpi-
su pogodbe.

6. Rok za dokončanje del: v 40 dneh.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– fiksnost cene (skupna cena mora vse-

bovati vse spremljevalne stroške in promet-
ni davek),

– boniteta poslovanja,
– druge ugodnosti (npr. možnost krediti-

ranja),
– garancija za kvaliteto izvedenih del in

opreme,
– cena,
– rok izvedbe in ostale opcije v ponudbi.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši ponudnik.
8. Ponudba mora vsebovati naslednjo do-

kumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– registracijski list sodišča,
– inšpekcijsko odločbo o opravilni spo-

sobnosti ponudnika za razpisana dela,
– BON 3,
– reference,
– vzorec pogodbe s pogoji plačila in na-

činom obračuna del,
– razdelan predračun z rekapitulacijo in

jasno skupno bruto ceno,
– cenik za dodatna oziroma režijska dela,
– kadrovsko sestavo z odgovorno osebo

in z navedenimi podizvajalci oziroma koo-
peranti,

– terminski plan izvedbe,
– izjavo o zagotavljanju določil iz zako-

na o varstvu pri delu,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih po-

gojev, kot jih določajo predpisi o minimal-
nih standardih zaposlovanja in veljavna
ustrezna pogodba kolektivna pogodba,

– izjava, da je ponudnik pregledal objekt
in proučil razmere in pogoje izvedbe del,

– izjavo, da bo celotno izvajanje del za-
varovano tako, da zajema škodo proti tretji
osebi,

– izjavo o garancijskih rokih in načinu
jamstva za odpravo napak,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.

9. Razpisovalec si pridržuje pravico, da
v okviru spremenjenega pritoka finančnih
sredstev, spremeni obseg del.

10. Rok za oddajo del je do vključno
24. 9. 1996 do 11. ure, v prostorih naročni-
ka osebno ali v istem roku priporočeno po
pošti. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Javni razpis za objekt
6/8 – ne odpiraj!”.

11. Javno odpiranje ponudb bo 24. 9.
1996 ob 12. uri, v prostorih Retine v Ljub-
ljani, Mestni trg 9.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 7 dni po odpiranju
ponudb.

Retina, Ljubljana

Ob-2717

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo in dobavo opreme za samske

sobe v PP Bežigrad
1. Predmet razpisa je izdelava in dobava

opreme za samske sobe v PP Bežigrad.
2. Orientacijska vrednost del je

10,000.000 SIT.
3. Lokacija del je v Ljubljani.
4. Zaključek del je 15. november 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena,
– rok izvedbe del,
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski rok izvedenih del,
– kompletnost ponudbe,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti pra-
vilno opremljene:

prva kuverta mora biti opremljena z oz-
nako Ne odpiraj – javni razpis št. 308/51-96
za izdelavo in dobavo opreme za samske
sobe v PP Bežigrad – dokumentacija;

druga kuverta mora biti opremljena z oz-
načbo Ne odpiraj – javni razpis št. 308/51-96
za izdelavo in dobavo opreme za samske
sobe v PP Bežigrad – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 2. oktobra 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 3. oktobra 1996
ob 9. uri v prostorih VPVS Kotnikova 8,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni, morajo imeti s seboj pooblastilo
za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
in ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena ponudniku.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju ponudnika (BON1 in BON2
ali BON3) in ocena bonitete. V nasprotnem
primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
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nega organa za dejavnost, katere predmet je
razpis, ki ne sme biti starejši od treh mese-
cev na dan razpisa in davčno napoved za
preteklo leto ter potrdilo o povprečnem sta-
nju na žiro računu za obdobje zadnjih treh
mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik razen ponedeljka od 17. do
20. septembra 1996 od 9. do 12. ure. Drugi
izvod pooblastila se potrdi.

12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na
istem naslovu ali po tel. 061/302-552, od 8.
do 9. ure pri Tufegdžić Sanji.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0048-308/41-96 Ob-2721

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve RS, Uprava za notranje
zadeve Postojna, Obnova prostorov za

pridržanje na PP Ilirska Bistrica
1. Predmet razpisa je
Obnova pisarniških prostorov PP Ilirska

Bistrica, Ilirska Bistrica:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del pod 1. toč-

ko tega razpisa je: 3,100.000 SIT.
3. Lokacija del: Ilirska Bistrica.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma 21. 10. 1996;
zaključek del in montaže 29. 11. 1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

Prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/41B-96 za Obno-
vo prostorov za pridržanje PP Ilirska Bistri-
ca – dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/41B-96 za Obnovo prosto-
rov za pridržanje PP Ilirska Bistrica – po-
nudba.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ – RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
2. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ – RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo: 3. 10. 1996 ob
8. uri, v prostorih MNZ – RS, Kotnikova 8,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila 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
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisani
in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON-1, BON-2, oziroma
BON-3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave. Obrtniki
predložijo overjeno potrdilo pristojnega or-
gana za dejavnost, zaključni račun in izjavo
banke o povprečnem mesečnem stanju na
žiro računu za zadnje tri mesece, ki ne sme
biti starejše od 3 mesecev od dneva razpisa.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju pnudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Oddelku za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik 17., 18. in 19. 9. 1996 (torek,
sreda, četrtek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (11. točka) ali po tel.
061/302-552 med 7. in 8. uro pri Janiju To-
polovcu.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 6/14-2357/2-96 Ob-2723

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, razpisuje na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84) in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov (Ur.
l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izgradnjo krajevnega kabelskega in

razvodnega omrežja (KKO + RNO)
Tržič–mesto

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo krajevnega kabelskega in raz-
vodnega (KKO + RNO) Tržič–mesto.

3. Razpisno dokumentacijo in podrob-
nejša navodila lahko ponudniki dvignejo od
16. 9. 1996 dalje na sedežu investitorja, in
sicer v Službi za investicije PE Kranj, Mir-
ka Vadnova 13, Kranj, pri Vinku Cveku,
dipl. el. inž. ali Marjanu Trilerju, v sobi št.
36, tel. 064/26-20.

4. Vrednost del
Orientacijska vrednost razpisanih del:

22,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Tržič – mestno je-
dro in delno Ravne pri Tržiču.

6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok za začetek del je 1. 10.

1996, predvideni rok za zaključek del pa je
30. 11. 1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
dovoljenje za delo, imajo ustrezne strokov-
ne kadre in opremo za polaganje in spajanje
kablov ter izkušnje pri gradnji krajevnih ka-
belskih omrežij.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in investi-
torjeva interna navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem, ki so
priložena razpisni dokumentaciji.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisnih pogojih inve-
stitorja.

Investitor si pridržuje pravico, da glede
na ostale kriterije najcenejše ponudbe ne
šteje za najugodnejšo.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
17. 9. 1996 do 13. ure na naslov Telekom
Slovenije, p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova
13, Kranj.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE
Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj ali
oddajte osebno v pisarni vložišča v I. nad-
stropju poslovne stavbe v Kranju, Mirka
Vadnova 13.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v enem iz-
vodu v zapečateni kuverti z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za izgradnjo krajevnega
kabelskega in razvodnega omrežja (KKO +
RNO) Tržič – mesto.”

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
18. 9. 1996 ob 10. uri v sejni sobi – I.
nadstropje objekta B Telekom Slovenije,
p.o., PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.

Na odpiranje ponudb so povabljeni vsi
predstavniki ponudnikov, ki morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje.

Investitor si pridržuje pravico spremeni-
ti količinski in finančni obseg del, glede na
višino sredstev.

11. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naju-

godnejšega ponudnika najkasneje v roku 14
dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Št. 403-1/96 Ob-2724

Center za socialno delo Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 8, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo vozila

1. Predmet javnega razpisa so vozila:
– terensko vozilo Samuraiu 97 LX,
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– terensko vozilo Vitara 97 LX,
– BALENO 1,6 GL 3 V.
2. Orientacijska vrednost vozil je

2,500.000 SIT.
3. Lokacija dostave je Center za social-

no delo Kolodvorska 8, Slovenska Bistrica.
4. Rok dobave: čimprej po podpisu po-

godbe.
5. Informacije in pojasnila lahko dobijo

interesenti pri Centru za socialno delo Slo-
venska Bistrica.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– firma oziroma ime posameznika,
– dokazilo o registraciji,
– seznam referenčnih naročnikov,
– cene v ponudbi morajo biti označene v

SIT, biti morajo fiksne.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– ustreznost ponudbe glede na zahtevo,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Center za socialno delo Slovenska Bistrica
najkasneje do 23. 9. 1996 do 12. ure.

Ponudba z dokumentacijo mora biti v
ovojnici. Na ovojnici mora biti napis: “Ne
odpiraj – javni razpis”.

Na ovojnici mora biti napisan točen na-
slov ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 24. 9. 1996 ob
12. uri v prostorih Centra za socialno delo
Slovenska Bistrica, Kolodvorska 8.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Center za socialno delo
Slovenska Bistrica

Ob-2725

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

javni razpis
za oddajo del: dobava mehanizacije,

opreme in UKV postaj za potrebe
avtocest v Republiki Sloveniji

Orientacijska vrednost: 100,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 16. 9.
1996 do 12. ure, ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 10. 1996 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-

nudba za dobavo mehanizacije, opreme in
UKV postaj za potrebe avtocest v RS”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 10.
1996 ob 12. uri v prostorih Podjetje za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 52/96 Ob-2726

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob
Savi objavlja

javni razpis
za izdelavo rudarskih projektov za

prostorsko sanacijo površin
I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Grajska cesta, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Izdelava štirih rudarskih projektov, in si-

cer:
a) RP: “Sanacija površin nad opuščeno

jamo Podstrana in pobočja Mali vrh”,
b) RP: “Sanacija površin vzhodno od Ko-

tredeščice (Orlek)”,
c) RP: “Sanacija Cilence, Kukoljneca,

Vinskega vrha do Graškega grabna”,
d) RP: “Sanacija površin po končanem

rudarjenju na območju rudnika Zagorje”.
3. Lokacija: pridobivalni prostor rudni-

ka Zagorje.
4. Obseg, velikost in vrsta del z okvirno

ceno
Orientacijska vrednost del znaša skupaj

9,500.000 SIT.
II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik lahko ponudi izdelavo vseh

štirih projektov skupaj ter obvezno ločeno
za posamezni projekt.

2. Ponudba mora biti izdelana na način,
ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

3. Da ne pride do poznejših nesporazu-
mov, mora vsak ponudnik podati izjavo, da
je proučil terenske razmere in da nima pri-
pomb. Če ima pripombe k razpisni doku-
mentaciji, jih naj ponudnik napiše v posebni
prilogi.

4. Ponudba mora biti izdelana po po-
stavkah in ločena po posameznih projektih.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno, solidno
in kvalitetno in to v skladu s tehnično doku-
mentacijo, veljavnimi zakoni, predpisi, stan-
dardi, tehničnimi navodili in normami in to
v pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

2. Ponudnik jamči investitorju za kako-
vost in solidnost izvedenih del.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (ŠT. ŽR.
52720-601-18631 Rudnik Zagorje v zapira-
nju, d.o.o.), kjer lahko pridobijo tudi vse
eventualno potrebne dodatne informacije
(kontaktna oseba je teh. vodja površinskih
del Sandi Grčar, tel. 0601/64-100).

V. Končna določila

Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji,
– predračun,
– fiksnost cen,
– reference in seznam podizvajalcev,
– plačilni pogoji,
– krediti,
– BON 1 in BON 2,
– investitor si pridržuje pravico, da gle-

de na ostale kriterije, najcenejše ponudbe
ne izbere kot najugodnejše,

– investitor si pridržuje pravico oddati
delo različnim ponudnikom,

– investitor si pridržuje pravico korigi-
rati obseg del glede na razpisno dokumenta-
cijo,

– 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 vrstah del,

način plačila,
4. rok izdelave v koledarskih dneh,
5. opcija ponudbe,
6. BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti

starejša od 30 dni,
7. ponudbi mora biti priložena naslednja

dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del,
– navedba morebitnih podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati

obseg razpisanih del v odvisnosti od finanč-
nih možnosti, pri čemer ponudniki nimajo
pravice do kakršnekoli odškodnine.

Naročnik si pridržuje pravico pogajanja
s ponudniki v postopku priprave analize po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s proračunskimi sredstvi.

Ponudbe morajo biti dostavljene do 15
dne do 12. ure po objavi v Uradnem listu RS
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska ulica 2, 1410 Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjetja
na Grajski ul. 2, Zagorje ob Savi, petnajsti
dan ob 12. uri po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudniki bodo o izidu natečaja obveš-
čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici
in označene: “Ne odpiraj, ponudba za Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., (Izdelava
rudarskih projektov za prostorsko sanacijo
površin)”.

Dopolnilne podatke v zvezi z izdelavo
ponudbe lahko ponudniki dobijo na Rudni-
ku Zagorje v zapiranju, d.o.o., tel. št.
0601/64-100, Sandi Grčar.

Rudnik Zagorje v zapiranju

Št. 01-404/1-96 Ob-2727

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Ža-
lec, obljavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiranje ponudb za nakup plinskega

kromatografa z masno selektivnim
detektorjem
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1. Naročnik: Inštitut za hmeljarstvo in
pivovarstvo Žalec, Ulica Žalsega tabora 2,
Žalec.

2. Predmet razpisa: Plinski kromatograf
z masno selektivnim detektorjem.

3. Orientacijska vrednost opreme je
11,000.000 SIT.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s citirano odredbo in razpisno doku-
mentacijo in morajo vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– veljavno dokazilo o registraciji ponud-

nika,
– dokumentacijo o boniteti (BON-1) in o

solventnosti (BON-2) ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 60 dni, šteto od dneva odda-
je ponudnika naročniku,

– ponudbeni predračun,
– plačilne pogoje,
– podatke o dobavnem roku,
– podatke o garancijskem roku in servisu.
5. Cena mora biti fiksna.
Prometni davek za opremo v višini 5%

mora biti prikazan posebej.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– cena,
– kvaliteta opreme,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijska doba,
– zagotovitev rezervnih delov in servis,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
7. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po

objavi razpisa.
8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,

25. 9. 1996, ob 11. uri, na Inštitutu za hme-
ljarstvo in pivovarstvo Žalec, Ulica Žalske-
ga tabora 2, Žalec.

Ponudbe pošljite na naslov: Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Ulica Žal-
sega tabora 2, 3310 Žalec, z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.

Inštitut za hmeljarstvo
in pivovarstvo Žalec

Ob-2728

Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg 10,
Šentjur, 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 izdelovalca idejnega projekta

in projekta za prizidek h knjižnici
Šentjur

1. Naročnik je Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
projekta za izgradnjo prizidka h knjižnici v
Šentjurju.

3. Interesenti lahko dobijo dokumentaci-
jo in ostale informacije vsak delovnik od 7.
do 9. ure na Oddelku za gospodarske in
družbene dejavnosti.

4. Orientacijska vrednost del je
1,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo razpisanega dela je
sredina novembra 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– reference ponudnika,

– dokazilo o registraciji oziroma uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– rok za izvedbo del.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
7. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – ponudba naj
javni razpis za izdelavo projekta za izgrad-
njo prizidka h knjižnici” je potrebno vročiti
v zapečateni ovojnici najkasneje do 26. sep-
tembra 1996 do 12. ure, na naslov: Občina
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Občine Šentjur, soba št.
48 – drugo nadstropje, dne 26. 9. 1996 ob
13. uri.

9. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Šentjur pri Celju

Št. 83/96 Ob-2729

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Re-
publike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper, s sedežem v Kopru, Destradijev trg
11, objavlja na podlagi zakona o proračunu
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) naslednji

ponovni javni razpis
za izbor najugodnejšega dobavitelja

pripravljene hrane
A) Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja pripravljene hrane za po-
trebe prehrane zaprtih oseb v Zavodu za
prestajanje kazni zapora Koper, Oddelek
Nova Gorica.

B) Okvirna vrednost prehrane za 12 me-
secev znaša 4,500.000 SIT. Skupna vred-
nost je zgolj okvirna in se spreminja glede
na število zaprtih oseb.

C) Dobavitelj mora pri prometu in hram-
bi prehrambenih artiklov ter pri pripravi in
transportu upoštevati vse veljavne predpise
iz tega področja.

D) Razpisno dokumentacijo zainteresira-
ni ponudniki dvignejo na naslovu naročnika:
Zavod za prestajanje kazni zapora Koper,
Oddelek Nova gorica, Pod Vinogradi 2, No-
va Gorica pri Edvard Šuligoju ali Vladimiru
Lapajne na tel. 065/29-275, 065/29-211.

E) Z izbranim dobaviteljem ali dobavi-
telji bo sklenjena pogodba za dobavo pri-
pravljene hrane za dobo enega leta.

F) Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno ose-

bo in kopijo dokazila o registracii, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev,

– BON obrazec 1 in 2,
– podatke o zmogljivostih in številu za-

poslenih,
– podatke o prevoznih zmogljivostih,
– izjavo, da je podjetje pripravljeno do-

stavljati hrano na naslov: Oddelek zavoda
za prestajanje kazni zapora Nova Gorica,
Pod Vinogradi 2, Nova Gorica vsak delovni
dan, soboto, nedeljo in praznik oziroma iz-
javo dobavitelja za dneve, ko je sposoben
oskrbovati zavod s prehrano,

– izjavo, da je ponudnik sposoben poleg
običajne hrane po jedilniku zagotavljati do-
datno dietno hrano za posamezne primere,
ki jo predpiše zdravnik,

– reference o odjemalcih pripravljene
hrane,

– vzorec pogodbe,
– konkretno ponudbo z navedbo:

– ceno posameznega obroka in skup-
no ceno vseh dnevnih obrokov z vključenim
prevozom (vključujoč prometni davek),

– rok veljavnosti cenika in vzroki
eventualnih sprememb cen,

– plačilnih pogojev in drugih finanč-
nih ugodnosti,

– odzivni čas po prijavi reklamacije (do-
stava premalega števila obrokov...).

G) Plačilni pogoji: v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna oziroma drugih ugod-
nejših pogojih.

H) Merila in kreiteriji za ugotavljanje
najugodnejšega ponudnika:

– ocena  zanesljivosti  redne  dostave
hrane,

– odzivni čas po prijavi reklamacije,
– cena dnevnih obrokov s prevozom,
– finančne bonitete,
– celovitost ponudbe.
Izbran bo tisti dobavitelj ali dobavitelji,

ki bodo dali najugodnejšo ponudbo. Naju-
godnejša ponudba ni nujno najcenejša.

I) Naročnik si pridržuje pravico:
– da izbere po kriterijih in merilih kot

najugodnejšega enega ali dva dobavitelja za
posamezne dneve v tednu,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za oskrbo s
prehrano drugega najugodnejšega dobavite-
lja po tem javnem razpisu.

J) Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Zavod za prestaja-
nje kazni zapora Koper, Oddelek Nova Go-
rica,  Pod Vinogradi 2, 5000 Nova Gorica
ali oddane osebno v vložišču naročnika na
istem naslovu.

Prijave morajo prispeti na navedeni na-
slov do 27. 9. 1996 do 14. ure. Šteje se, da je
ponudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku določenem v prejš-
njem stavku.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
ter z jasno vidnim napisom “Ne odpiraj –
ponovni javni razpis – Hrana”.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 1996
ob 10. uri v Oddelku za prestajanje kazni
zapora Nova Gorica, Pod Vinogradi 2. Pred-
stavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili
javnega odpiranja prijav, morajo osebno
predložiti pismeno pooblastilo odgovorne
osebe ponudnika za zastopanje.

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe se ne bodo odpirale in
bodo vrnjene take ponudnikom.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale zahteva-
ne dokumentacije in podatkov, bo naročnik
izločil iz nadaljnje obravnave.

O odločitvi oziroma izboru bodo vsi po-
nudniki obveščeni pisno v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper
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Št. 35201-102/96-1700 Ob-2730

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Maribor

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

strokovnih podlag ter sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Maribor na območju Mestne

občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih

podlag ter sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega in srednjeročne-
ga plana Občine Maribor na območju Mest-
ne občine Maribor (v nadaljevanju: spre-
membe in dopolnitve).

3. Pričetek razpisanih del je predviden
po podpisu pogodbe v oktobru 1996.

Orientacijski rok za izdelavo razpisane
naloge je:

– 3 mesece za izdelavo strokovnih podlag
in izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev,

– 1 mesec za izdelavo predloga spre-
memb in dopolnitev.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
5,000.000 SIT.

5. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz pro-
jektne naloge. Čas veljavnosti ponudbe mo-
ra biti najmanj 45 dni.

6. Ponudniki lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo in dodatne informacije v zve-
zi z razpisom v Mestni občini Maribor, Za-
vod za prostorsko načrtovanje, Prešernova
6/I, tel. 062/27-219.

7. Podpisne in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti v tajništvo Zavoda za prostor-
sko načrtovanje, Prešernova 6/I, do vključ-
no 24. 9. 1996 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za prostorsko dokumentacijo
Mestne občine Maribor”.

8. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 25. 9. 1996 ob 10. uri na istem
naslovu. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo predložiti pisno pooblastilo za za-
stopanje pri odpiranju ponudb.

9. Najugodnejši ponudnik bo izbran na
podlagi naslednjih meril:

– ugodnejša ponudbena cena in plačilni
pogoji,

– kompletnost ponujenih del,
– usposobljenost in kompletnost delov-

ne skupine,
– ugodnejši roki izdelave naloge in ga-

rancija za njihovo doseganje.
10. Ponudniki bodo o izboru izvajalca

obveščeni najkasneje v 10 dneh po zaklju-
čenem roku za vložitev ponudb.

Mestna občina Maribor

Ob-2732

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja na podla-
gi pravilnika o postopku za izvajanje javnih
razpisov za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,

št. 35/93) in odredbe o postopku za izvaja-
nje javnih razpisov za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis

1. Naročnik: JP Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj.

2. Predmet razpisa:
A) Predelava sanitarij in vhoda v pritlič-

ju in 1. nadstropju upravne stavbe JP Ko-
munala Kranj, Mirka Vadnova 1, Kranj.

B) Gradnja objekta za spravilo peska in
strojev na Mestnem pokopališču v Kranju.

C) Gradnja prizidka garaže na Centralni
čistilni napravi Kranj.

3. Razpisna dokumentacija
Vso potrebno dokumentacijo (načrti, po-

pisi del s predizmerami, razpisni pogoji) in
pojasnila naročnika lahko ponudniki dobijo
na upravi podjetja JP Komunala Kranj, Mir-
ka Vadnova 1, Kranj, v roku 8 dni od objave
razpisa pri Eržen Jožetu.

4. Vrednost del (orientacijsko):
– objekt pod točko A – 6,900.000 SIT,
– objekt pod točko B – 6,000.000 SIT,
– objekt pod točko C – 5,400.000 SIT,
Vrednost del skupaj – 18,300.000 SIT.
5. Rok izgradnje: pričetek in zaključek

del v letu 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena in fiksnost cen,
– rok izvedbe (terminski plan),
– finančna boniteta ponudnika,
– možnost kompenzacije,
– garancije,
– reference.
Opomba: najnižja cena ni pogoj za naju-

godnejšo ponudbo!
7. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa, vsebovati pa mo-
rajo predvsem predračun, vzorec pogodbe,
bonitetne obrazce, dokazilo o registraciji,
reference, opcijo ponudbe, izhodiščne ceni-
ke elementov, strukturo cene, manipulacij-
ske stroške, prometni davek in način obra-
čuna razlik v ceni.

8. Interesenti morajo oddati ponudbo na
naslov JP Komunala Krnaj, Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, v 15 dneh od objave v Urad-
nem listu RS. Na zgornjem naslovu bo na
isti dan ob 12. uri tudi odpiranje ponudb.
Vsi osnovni podatki bodo navedeni v razpi-
snih pogojih.

9. O dokončni izbiri bodo ponudniki pi-
smeno obveščeni.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-2698

Občina Moravče, Trg svobode 4, Moravče,
ponovno objavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Moravče

1. Občina Moravče objavlja razpis za
zbiranje ponudb za pridobitev najugodnej-
ših ponudnikov za opravljanje prevozov os-
novnošolskih otrok v šolskem letu 1996/97.

2. Seznam razpisnih relacij:

Relacija km Štev. otrok Prihod Odhod

1. Dešen–Grmače–Moravče 8 × 2 16 6.55 13.15
8 × 2 15 7.35 12.15

2. Hrastnik–Podbreg–Moravče 13 × 3 29 6.55 12.15 in 13.15
3. Drtija–Moravče 1,2 × 2 8 7.35 12.15
4. Žaga–Moravče 4 × 2 26 7.35 12.15

3. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojimi ali najetimi vozili. Svoje sto-
ritve morajo nuditi kvalitetno in v skladu z
osnovno prometno zakonodajo.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ter naslov ponudnika,
– registracijo,
– reference,
– ugodnosti,
– bruto ceno polnega prevoženega kilo-

metra.
5. Vse morebitne dodatne informacije

dobite na Osnovni šoli Jurija Vege v Mo-

ravčah, pri ravnateljici Evi Karažiji, tel.
061/731-003.

6. Ponudbe dostavite na naslov: Občina
Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za šolski prevoz”, do vključno dese-
tega dne po objavi, do 9. ure.

Odpiranje ponudb bo istega dne ob 11.
uri, v prostorih Občine Moravče.

7. Ponudniki bodo o izbiri pisno ob-
veščeni v 15 dneh od odpiranja ponudb.
Pridržujemo si pravico sprememb relacij in
voznega reda.

Občina Moravče

Ob-2736

Javni razpis
za izbiro izvajalca za oblikovanje in

realizacijo zbirke publikacij “Strategija
ekonomskih odnosov Slovenije s tujino”

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
oblikovanje, realizacijo notranjih strani ter
pripravo za tisk zbirke publikacij “Strategi-
ja ekonomskih odnosov Slovenije s tujino”.

3. Predviden začetek dela: 2. oktober
1996.

4. Predvidena vrednost projekta: ca.
1,800.000 SIT.
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5. Rok dokončanja projekta: 20. novem-
ber 1996.

6. Osnovna merila za izbiro: kakovost in
izvirnost ponudbe, reference pri podobnih
projektih, rok izdelave, cena, plačilni pogoji.

7. Specifikacija projekta: oblikovanje
sedmih publikacij v sklopu projekta Strate-
gija ekonomskih odnosov Slovenije s tuji-
no, v skupnem obsegu približno 1300 strani
(oblikovna zasnova, izdelava in priprava za
tisk).

Besedilo Strategije ekonomskih odnosov
Slovenije s tujino zajema strokovne tekste,
tabele in grafične prezentacije. Materiali so
pripravljeni na disketah, teksti so končno
lektorirani.

Oblikovanje ovitkov: zasnova in obliko-
valska realizacija posameznih ovitkov.

Oblikovanje notranjih strani: realizacija
tipičnega notranjega preloma teksta in obli-
kovanja tabel ter grafov.

Realizacija po strani, vključno s fotoliti
(vključno z dvakratno črkovno korekturo
teksta).

Format: 16,3 × 22,5 cm.
Material – notranjost: brezlesni bel 90 g.
Material – ovitek: magnomat 300 g.
Tisk – ovitek: 4/0 + 1/0 sijaj plastifika-

cija.
Tisk – notranje strani: 1/1.
Dodelava: vezava, broširano, šivan hr-

bet.
Filmi: naročnikovi.
Jezik: angleščina in slovenščina.
I. knjiga: Strategija ekonomskih odno-

sov Slovenije s tujino.
Obseg: 120 strani.
II., III., IV. in V. knjiga: Strategija eko-

nomskih odnosov Slovenije s tujino – Zuna-
njeekonomska strategija Slovenije (prispev-
ki slovenskih strokovnjakov).

Obseg: 4 × 220 strani.
VI. knjiga: Strategija ekonomskih odno-

sov Slovenije s tujino – Prispevki tujih stro-
kovnjakov.

Obseg: 100 strani.
VII. knjiga: Strategy for International

Economic Relations of Slovenia.
Obseg: 120 strani.
Vseh sedem knjig mora imeti enako ce-

lostno podobo.
8. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no s pogoji, določenimi z odredbo o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
in vsebovati vso potrebno dokumentacijo.

9. Ovojnica s ponudbo mora na naslov
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 5, Ljubljana, z oznako: “Ne od-
piraj – razpis EOT!” prispeti ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke v osmih dneh po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Ministrstva za ekonomske odnose in raz-
voj, Kotnikova 5, Ljubljana, v sredo,
25. septembra 1996 ob 10. uri.

11. Vsi ponudniki bodo o izidu razpisa
pisno obveščeni v osmih dneh po javnem
odpiranju ponudb.

12. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite v Upravi za ekonomske odnose
s tujino, pri Andreji Rovan (tel.
061/178-35-49).

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-2697

Začasna uprava delniške družbe Iskre
Stikala, d.d., na podlagi 8.44. točke statuta
sklicuje

1. skupščino
Iskre Stikala, d.d.

ki bo dne 17. 10. 1996 ob 13. uri nad
Restavracijo Iskra na Savski loki 1, Kranj.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine družbe in izvoli-

tev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-

novanju predsedujočega skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.

2. Sprejem poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine.
3. Poslovno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1995.
4. Predlog delitve dobička za leto 1993,

1994 in 1995.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delitev

dobička za leto 1993, 1994, 1995 po predlo-
gu začasne uprave in mnenju začasnega nad-
zornega sveta.

5. Razrešitev članov začasnega nadzorne-
ga sveta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta po predlogu začasne uprave.

6. Nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: nagrade članom nadzor-

nega sveta se določijo po predlogu uprave.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: pooblaščeni revizor za

revizijo poslovanja za leto 1996 se imenuje
po predlogu začasnega nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so do dneva sklica skupščine evidentirani
v delniški knjigi, če so svojo udeležbo prija-
vili najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Na sejo skupščine pa je zaradi
ureditve formalnosti potrebno priti pol ure
pred začetkom seje.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva ob-
jave.

V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
bo skladno z 8.51. točko statuta, zasedanje
istega dne, dve uri po prvem sklicu, v istem
prostoru, z istim dnevnim redom. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala (dru-
gi sklic).

Delničarji lahko svoje pisno obrazlože-
ne nasprotne predloge ali dopolnilne pred-
loge k dnevnemu redu vložijo v 7 dneh od
objave sklica, priporočeno po pošti ali ne-
posredno na sedežu družbe.

Iskra Stikala, d.d., Kranj
Začasna uprava

Ob-2669

Vabilo delničarjem družbe Iskra Semi-
con, d.d., Gabrsko 12, Trbovlje na

redno letno skupščino,
ki bo v torek, 5. 10. 1996, ob 13. uri na

sedežu družbe v Trbovljah z naslednjim
dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine.
2. Sprejem letnega poročila o poslova-

nju delniške družbe v letu 1995 z mnenjem
nadzornega sveta družbe in mnenjem revi-
zorske hiše.

3. Imenovanje revizorja za leto 1996.
4. Predlog sprememb stanja družbe.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda: izvoli se pred-

sednika, preštevalca glasov in zapisnikarja
po predlogu sklicatelja.

K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
predlagano letno poročilo o poslovanju del-
niške družbe Iskra Semicon v letu 1995 z
mnenjem nadzornega sveta in revizorske hi-
še Podboršek, k.d.

K 3. točki dnevnega reda: za revizorja
družbe za leto 1996 se imenuje revizorska
hiša Podboršek, k.d.

K 4. točki dnevnega reda: skupščina
sprejema predlog sprememb statuta družbe.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopolni-
tev dnevnega reda oziroma nasprotne pred-
loge  na  sedež  družbe.  Predlogi  delničarjev
so  lahko  le  pisni  in  obrazloženi.

Pravico sodelovanja in glasovanja na letni
skupščini imajo vsi delničarji družbe, ki so na
dan 1. 9. 1996 vpisani v knjigo delničarjev in
bodo ostali vpisani do konca zasedanja letne
skupščine, njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in vse-
bovati splošne podatke (ime in priimek, na-
slov oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in
pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

O vseh točkah dnevnega reda se glasuje
javno.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe vsak delovni dan od 9. do 12. ure.

Iskra Semicon, d.d., Trbovlje

Razne objave

Popravek
Pri javni dražbi, objavljeni v Uradnem

listu RS, št. 50 z dne 6. IX. 1996, Ob-4033,
Št. 00298/96, se na koncu objave izpuščeno
besedilo pravilno glasi:

Dodatne informacije: Alfa-Int, d.o.o.,
Domžale, tel. 061/713-008 ali Agroemo-
na, d.o.o., Domžale, tel. 061/713-680.

Uredništvo
Preklic

Alfa-INT, d.o.o., Nepremičnine, Slam-
nikarska 1, Domžale, po pooblastilu Agro-
emona, d.o.o., Levstikova 39, Domžale

preklicuje
1. točko javne dražbe, objavljene v Urad-

nem listu RS, št. 50, z dne 6. IX. 1996, Ob-
4033, Št. 00298/96.

Alfa-INT, d.o.o., Domžale
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Št. 147/96 Ob-2675

Ministrstvo za kulturo v skladu z zako-
nom o Skladu Republike Slovenije za ljubi-
teljske kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
1/96)

poziva
vse  člane  društev,  drugih  organizacij  in

posameznike,  ki  se  ukvarjajo  s  področjem
ljubiteljske  kulturne  dejavnosti,  da  obliku-
jejo  in  mu  sporočijo  predloge za kandidate
za članstvo v upravnem odboru Sklada za
ljubiteljsko kulturno dejavnost (SLKD). Mi-
nistrstvo za kulturo bo v skladu s 7. členom
omenjenega zakona izvedlo nadaljnje postop-
ke za uskladitev prijav kandidatov in svoj
predlog poslalo Vladi RS, ki bo upravni od-
bor SLKD imenovala.

Prijave,  opremljene  z  osebnimi  po-
datki kandidatov in natančno opredelitvijo
njihove dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture, pošljite do 10. 10. 1996, na naslov
Ministrstvo  za  kulturo,  Cankarjeva  5,
Ljubljana,  s  pripisom  “Upravni  odbor
SLKD”.

Ministrstvo za kulturo

Št. 324-03/96-7/1-8 Ob-2660

Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave, v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor, na podlagi 13. člena uredbe o kon-
cesiji za gospodarsko izkoriščanje vode po
posameznih odsekih vodotokov Rača, Pre-
kopski potok (Lačni potok), mlinščica ob
Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok, Li-
povški graben, Ljubija, Polskava, Struga –
pritok Sore in Lepenja, za vzrejo salmonid-
nih rib (Ur. l. RS, št. 45/96 – v nadaljevanju:
uredba) objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Rača, Prekopski
potok (Lačni potok), mlinščica ob

Bistrici na Dolenjskem, Piroški potok,
Lipovški graben, Ljubija, Polskava,
Struga – pritok Sore in Lepenja, za

vzrejo salmonidnih vrst rib
I. Razpisovalec: Uprava Republike Slove-

nije za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.
II. Predmet razpisa: koncesija za gospo-

darsko izkoriščanje vodotokov na nasled-
njih odsekih:

Vodotok Koordinate Koordinate Instalir.
gorvodne dolvodne pretok
meje odseka meje odseka vode za

ribogojn.

(l/s)

X Y X Y

Rača 5110168 5475635 5110158 5475634 50
Prekopski potok 5075695 5527782 5075820 5527772 15
(Lačni potok)
mlinščica ob Bistrici 5093816 5506755 5093695 5506813 15
na Dolenjskem
Piroški potok 5978500 5542250 5078250 5542181 20
Lipovški graben 5105830 5515400 5105810 5515455 20
Ljubija 5139480 5496125 5139410 5496135 30
Polskava 5144640 5547850 5144510 5547770 180
Struga – pritok Sore 5112700 5459945 5112650 5459945 100
Lepenja 5132550 5395950 5132600 5395970 100

Vir: koordinate so prevzete iz TTN, me-
rilo 1:5000 za dejavnosti iz 2. člena uredbe
ter v skladu s pogoji uredbe.

III. Prijava mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime prijavitelja,
2. navedbo odgovorne osebe prijavitelja,
3. navedbo odseka vodotoka, na katerem

želi prijavitelj pridobiti koncesijo,
4. dokazilo o registraciji ali izkaz iz vpi-

snika podjetnikov posameznikov za oprav-
ljanje dejavnosti vzreje rib oziroma potrdi-
lo o državljanstvu z izjavo prijavitelja, da
bo  dokazilo  o  registraciji  oziroma  izkaz
iz  vpisnika  podjetnikov  posameznikov
predložil  pred  sklenitvijo  koncesijske
pogodbe,

5. elaborat prijavitelja, s katerim bo do-
kazal, da je sposoben zagotoviti organizaci-
jo, kadrovsko usposobljenost, tehnično in
finančno sposobnost vodenja in izvajanja
vseh faz gradnje potrebnih objektov in na-
prav ter izvajanje dejavnosti s priloženo
idejno zasnovo ribogojnice oziroma izjavo,
da je elaborat že bil dostavljen na naš na-
slov,

6. izjavo, da v celoti sprejema pogoje iz
4. člena uredbe,

7. izjavo o pokrivanju vseh stroškov v
zvezi s koncesijo (5. člen uredbe),

8. izjavo, da bo pred sklenitvijo konce-
sijske pogodbe predložil dokazilo o povrni-
tvi vloženih sredstev morebitnim doseda-
njim vlagateljem v projekt izkoriščanja vo-
de za vzrejo rib oziroma pogodbo o ureditvi
odnosov z lastnikom pregrade, ki se koristi
kot zajemni objekt (v nadaljevanju: doseda-
nja vlaganja), razen, če je izbrani koncesio-
nar vlagatelj sam,

9. dokazila o morebitnih dosedanjih vla-
ganjih,

10. dokazilo o morebitnem uveljavljanju
prednostne pravice.

IV. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami

in z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis –
koncesija Rača, Prekopski potok (Lačni po-
tok), mlinščica ob Bistrici na Dolenjskem,
Piroški potok, Lipovški graben, Ljubija,
Polskava, Struga – pritok Sore in Lepenja”
in imenom in naslovom ponudnika, je tre-
ba predložiti v zaprtih ovojnicah na Upra-
vo RS za varstvo narave, Ljubljana, Voj-
kova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 2. 10. 1996 do 12. ure.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij
med razpisom je Gordana Kerekeš, Uprava

RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljublja-
na (tel. 178-4443).

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
3. 10. 1996 ob 10. uri, v prostorih Mini-
strstva za okolje in prostor, Uprava Repub-
like Slovenije za varstvo narave, Vojkova
1b, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju.
Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči pred-
stavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pi-
snim pooblastilom.

V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar: ponudnik mora za pridobitev kon-
cesije izpolnjevati pogoje, določene v 3. čle-
nu uredbe.

VI. Merila za izbor koncesionarja
Prednostna merila za izbor koncesionar-

ja so:
– izpolnjevanje pogojev za uveljavitev

prednostne pravice,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgrad-
njo in obratovanje potrebnih objektov in na-
prav,

– popolnost in kvaliteta elaborata iz toč-
ke III.

Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa.

VII. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa mo-

ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovati Vladi Republike Slo-
venije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 122-1202/96 Ob-2691

Občina Rače-Fram objavlja na podlagi
3. člena odloka o načinu in pogojih za oprav-
ljanje dejavnosti zimske službe na podlagi
koncesije (Medobčinski uradni vestnik, št.
18/96)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti zimske službe
1. Koncendent: Občina Rače-Fram, Graj-

ski trg 14, Rače.
2. Predmet koncesije: izključna pravica

opravljanja dejavnosti zimske službe na ob-
močju Rače-Fram za čas trajanja koncesij-
ske pogodbe.

3. Trajanje koncesije: koncesija se pode-
ljuje za dobo 5 let in začne veljati z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

4. Splošni in posebni pogoji: koncesio-
nar mora za opravljanje koncesije izpolnje-
vati naslednje pogoje:

– da je registriran za samostojno oprav-
ljanje dejavnosti,

– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje dejavnosti,

– da pripravi in predloži program oprav-
ljanja dejavnosti s cenikom storitev,

– da razpolaga z zadostnim številom teh-
ničnega kadra za realizacijo koncesionarne
dejavnosti za pokrivanje celotnega območja.

5. Prijava za razpis mora vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev po 7.

členu odloka o načinu in pogojih za oprav-
ljanje dejavnosti zimske službe na podlagi
koncesije,
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– osnutek koncesijske pogodbe,
– cene za opravljene storitve.
6. Merilo za izbiri koncesionarja so:
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– reference o dosedanjem delu na po-

dročju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,

– dokazilo o finančni boniteti,
– celovitost ponudbe.
7. Razpisni postopek
Pismene ponudbe morajo biti oddane v

zapečateni ovojnici na naslov: Občina Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, Rače s pripisom
“Ne odpiraj – ponudba” in “Koncesija za
opravljanje zimske službe”.

Pri izbiri koncesionarja bodo upošteva-
ne le pravilno opremljene in popolne po-
nudbe, ki bodo na naslov koncendenta pris-
pele do vključno 15 dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS.

Vse dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo na Občini Rače-Fram, pri Štauber
Božu, tel. 062/608-692.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po zaključnem zbiranju ponudb ob 10. uri, v
prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg 14,
Rače.

Kolikor je ta dan dela prost dan, bo odpi-
ranje prvi naslednji delovni dan ob isti uri.

O izbiri koncesionarja bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 15 dneh po odpira-
nju ponudb.

Izbranemu koncesionarju bo izdana od-
ločba in na njeni podlagi po pravnomočno-
sti sklenjena koncesijska ponudba.

Občina Rače-Fram

Št. 23/96 Ob-2714

Širitev športnega gibanja med ljudmi je
glavna usmeritev Športne unije Slovenije.
Pomembno vlogo pri tem imajo tudi soli-
darnostne, humanitarne in osveščevalne ak-
cije.

Glede na vzpodbuden odziv na letošnjo
akcijo in predlog dosedanjih soorganizator-
jev, kakor tudi izražen interes iz krajev, kjer
letos v akciji niso sodelovali, smo se odloči-
li za njeno nadaljevanje.

Pozivamo
– člane društva  Športne unije Slovenije,
– druga športna društva,
– športne zveze občin,
– agencije za šport,
– šole,
– podjetnike in zasebnike s področja

športa in
– druge organizacije ter institucije,
da sodelujejo pri izboru soorganizator-

jev solidarnostno-humanitarne akcije za le-
to 1997 Veter v laseh s športom proti drogi.

Akcija, ki naj bi prešla v gibanje, bo v
prihodnjem letu potekala od meseca aprila
do junija.

Vsem prijavljenim organizatorjem, bo-
mo poslali v tednu dni po končanem razpisu
zasnovo akcije v kateri so poleg predstavi-
tve zajeti tudi cilji in pogoji sodelovanja.

Prijavo s kratko predstavitvijo vaše or-
ganizacije pošljite do 20. septembra 1996
na naslov Športna unija Slovenije, Tabor
14, 1000 Ljubljana, s pripisom “Veter v la-
seh 1997”.

Športna unija Slovenije,
Ljubljana

Št. 450 Ob-2712

Ljubljanska banka – Koroška banka, d.d.,
Slovenj Gradec v skladu s statutom objavlja

ponudbo
za odkup rednih delnic LB Koroške ban-

ke, d.d., Slovenj Gradec, in sicer:
– 98 rednih delnic, ki glasijo na ime OKUS,

Tovarna športne in modne konfekcije, p.o., v
stečaju, Mariborska 4, Radlje ob Dravi.

Vrednost ene delnice znaša 16.000 SIT.
Delnice se prodajajo v paketu, prodajna

cena paketa po tej ponudbi znaša 1,568.000
SIT.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji LB – Koroške ban-
ke, d.d., Slovenj Gradec, ki v roku 15 dni s
pismenim sporočilom izjavijo, da sprejema-
jo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Ljubljanska banka,
Koroška banka, d.d.,

Slovenj Gradec

Ob-2713

LB Splošna banka Velenje, d.d., v skla-
du s statutom

prodaja
delnice, ki jih ima v lastnem portfelju,

pod naslednjimi pogoji:
– predmet prodaje: 13.511 navadnih

imenskih delnic LB Splošne banke Velenje,
d.d.,

– nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT,
– prodajna cena: 16.200 SIT za delnico,
– način plačila: gotovinsko v tolarjih v

15 dneh po podpisu pogodbe o kupoprodaji
delnic.

Prednostno pravico pri nakupu delnic
lahko v skladu z določili statuta uveljavljajo
delničarji LB Splošne banke Velenje, d.d., v
roku 30 dni od dneva objave te ponudbe.

Ponudba velja do 31. 12. 1996.
Pisne ponudbe za nakup delnic pošljite

na naslov: LB Splošna banka Velenje, Ru-
darska 3, Velenje – Služba sredstev in lik-
vidnosti.

Ljubljanska banka,
Splošna banka Velenje, d.d.,

Velenje

Št. 357/1/96-797 Ob-2733

Na podlagi 10. in 59. člena zakona o
cestah (Ur. l. SRS, št. 2/88) in 36. člena
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84) in na vlogo JP Vodovod - Kanaliza-
cija, Krekov trg 10, Ljubljana, Komunalno
podjetje Ljubljana, OE Komunalne gradnje,
Ljubljana, Tbilisijska 61, izdaja

soglasje
za: obnovo kanalizacije po pločniku  Zoi-

sove ceste, na odseku od Slovenske ceste do
Emonske ulice pod naslednjimi pogoji:

1. Gradbena dela se morajo izvajati po
predloženi tehnični dokumentaciji št.
430 580, ki jo je izdelal: Hidroinženiring
Ljubljana, decembra 1995.

2. Prekopavanje cestnega telesa lahko iz-
vaja samo Komunalno podjetje Ljubljana,
OE Komunalne gradnje Ljubljana, Tbilisij-
ska 61, v skladu z 99. členom zakona o

cestah in to na podlagi dovoljenja, ki ga
izda naročniku.

3. V investicijskem programu mora in-
vestitor zagotoviti celotna sredstva za vzpo-
stavitev ceste v prvotno stanje.

4. Investitor je odgovoren za tehnično
pravilno in točno izvršitev vseh del pri grad-
nji objekta.

5. Investitor mora zagotoviti varnost pro-
meta v času gradnje.

6. V primeru oviranja prometa na cestah
zaradi tehnologije izvajanja del si mora in-
vestitor v smislu 85. člena zakona o cestah
pridobiti odločbo za ustrezno zaporo oziro-
ma obvoz ceste pri organizaciji za vzdrže-
vanje cest.

7. Investitor je odgovoren za vso škodo,
ki bi nastala z gradnjo objekta, in nosi stroš-
ke čezmerne obremenitve cest.

8. Začetek in konec del mora investitor
prijaviti Komunalnemu podjetju Ljubljana,
OE Komunalne gradnje.

9. Po končanju del je dolžan investitor v
smislu 56. člena zakona o graditvi objektov
k tehničnemu pregledu pismeno povabiti za-
stopnika organizacije za vzdrževanje cest,
katera je soglasje izdala, ali pa si pridobiti
pismeno izjavo o izpolnitvi pogojev izdane-
ga soglasja.

To soglasje ne nadomešča lokacijskega
in gradbenega dovoljenja pristojnega uprav-
nega organa.

Komunalno podjetje Ljubljana, p.o.,
Ljubljana, OE Komunalne gradnje

Št. 2/96 Ob-2627

Skupščina družbe Dobavni beton, d.o.o.,
Ig 365, Ig, je na svoji izredni seji skupščine
dne 13. 8. 1996 sprejela

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe

iz 3,584.000 SIT za 2,084.000 SIT na
1,500.000 SIT. Prevzem zneska, ki se spro-
sti, se po poteku roka objave dovoli izključ-
no družbenici Lieferbeton Aktiengesell-
schaft, s sedežem na Dunaju.

Poslovodja družbe Dobavni beton, d.o.o.,
poziva vse upnike družbe, da se v roku 14
dni zglasijo pri družbi, ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala družbe.

Dobavni beton, d.o.o., Ig

Ob-2734

SGM, gradbeni nadzori, vodenje del in
nepremičnine, Samo Gubenšek, ing. gr., s.
p., Kovača vas 30, Slovenska Bistrica, pre-
klicuje štampiljko pravokotne oblike z vse-
bino S. G. M., Gradbeni nadzori, vodenje del
in nepremičnine Samo Gubenšek ing. gr., s.
p., Kovača vas 30, 2310 Slov. Bistrica.

Ob-2735

Adriatic, d.d., Pooblaščena agencija
TIPPS, d.o.o., Sallaumines 2, Trbovlje, pre-
klicuje naslednje izgubljene police:

1-AO-01 229360, 1-AO-01 242484,
1-AO-01 278165, 1-AO-01 292161, ZK
166838, ZK 255451.

Ob-2746

Villa market, Agencija za promet z nepre-
mičninami, d.o.o., Savska cesta 3, Ljubljana,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vse-
bino: Villa market, d.o.o., Savska cesta 3, PP
3518, 1116 Ljubljana, tel. 061/13-77-211.
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Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Altbauer Bojan, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 448450. s-51157

Antić Tomislav, Petrovičeva 17, Ljub-
ljana, potni list št. BA 287048. s-51115

Antolek Mladen, Šišenska 38, Ljubljana,
potni list št. BA 498719. s-51031

Bencetić Miran, Ul. Prekomorskih bri-
gad 1, Izola, potni list št. BA 226405.
p-51054

Bertoncelj Irena, Jana Husa 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 92651. s-51190

Bizjak Doroteja, Gerbičeva ul. 10, Ljub-
ljana, potni list št. BA 522052, izdala UE
Ljubljana 16. 1. 1996. s-51307

Bombač Milena, Šutna 61, Kamnik, obrt-
no dovolenje, št. 5488251. p-51109

Bratkovič Andrej, Antoličičeva 18, Ma-
ribor, potni list št. BA 373058. s-51233

Cener Zvezdan, Borejci 58, Tišina, potni
list št. AA 367638. p-51009

Čimbur Zoran, Gallusova 7, Piran, potni
list št. BA 400161. p-51088

De Anrea Terezika, Petrovia 77, Umag,
potni list št. BA 490614. p-51028

Delakorda Jožef, Arja vas 68/a, Petrov-
če, potni list št. AA 832121, izdala UE Ža-
lec, 2. 3. 1993. p-51029

Dindić Asmir, Spodnja Slivnica 121 a,
Grosuplje, potni list št. AA 943398, izdala
UE Grosuplje 8. 6. 1993. s-51041

Gabrijel Boris, Majcenova cesta 27, Tr-
bovlje, potni list št. BA 407369. s-51281

Geršak Tomaž, Opekarska 7, Ljubljana,
potni list št. AA 74699. s-51174

Gnezda Špela, Za gradom 9, Idrija, potni
list št. BA 250161. p-51035

Godeša Denis, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na, potni list št. AA 973031. p-51082

Gregorc Mihaela, Bez. Bukovje 10/a, Ce-
lje, potni list št. AA 900514. p-51087

Hari Evgen, Celovška cesta 287, Ljub-
ljana, potni list št. AA 819282. s-51303

Hodžić Senad, Razlagova 5, Maribor,
potni list št. BA 437689. p-51077

Janša Valentin, Blejska c. 2, Zasip, Bled,
potni list št. AA 146958. p-51020

Juhant Ivan, Jakčeva 28, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 586832. s-51249

Kastelic Andrej, Goriška 55, Ljubljana,
potni list št. AA 2178. s-51152

Hermes Softlab, Litijska 51, Ljubljana,
preklicuje zavarovalno polico, št. 0377078
vozila SAAB 9000. s-51107

Veja d. o. o., Rečica ob Savinji 86, Reči-
ca ob Savinji, preklicuje zavarovalno poli-
co, št. 242527 za tov. avto CE 15-49E.
p-51022

Kavčič Ladislav, Grobeljska 24, Men-
geš, potni list št. BGH, št. 10. 302, izdala
UE Domžale. s-51048

Kavčič Ladislav, Grobeljska cesta 24,
Mengeš, potni list št. AA 627065, izdala UE
Domžale 26. 11. 1992. s-51172

Keber Štafanija, Viniška c. 30, Črnomelj,
potni list št. AA 628859. p-51037

Kogoj Gorazd, Pavšičeva 4, Ljubljana,
potni list št. AA 16360. s-51067

Korenič Rosalba, Sečovlje 63, Sečovlje,
potni list št. BA 228277. p-51113

Kovač Anamarija, Trnovska ulica 8,
Ljubljana, potni list št. AA 16593. s-51137

Kovač Štefan, Ul. Pohorskega bataljona
8, Ljubljana, potni list št. AA 713172.
s-51117

Krašovec Branko, Ponikva 13/c, Ponik-
va, potni list št. BA 298706. p-51014

Kukovič Edvard, Strahinj 95, Naklo, pot-
ni list št. AA 640552. p-51016

Leban Mitja, Pod brezami 21, Ljubljana,
potni list št. AA 320081. p-51084

Lendero Rafael, Schoner-Berg-Neg 4,
89075 ULM, potni list št. AA 541093.
p-51112

Letnik Maša, Trg osvoboditve 15, Le-
nart, potni list št. AA 682816. m-1494

Likar Nives, Preserje 90, Nova Gorica,
potni list št. BA 257841. p-51103

Majce Marko, Spodnja Besnica 84 B,
Zgornja Besnica, potni list št. AA 706281.
s-51068

Marinc Aleš, Babnikova 18, Ljubljana,
potni list št. BA 155419. s-51148

Marolt Tomaž, Celovška c. 287, Ljublja-
na, potni list št. AA 823253. s-51187

Maver Nikolaj, Grant 1/b, Kobarid, pot-
ni list št. AA 033856. p-51010

Mašič Robert, Jakčeva 16, Ljubljana,
potni list št. BA 289868, izdala UE Ljublja-
na 18. 11. 1993. s-51218

Medjedović Šaha, Jakčeva 40, Ljublja-
na, potni list št. BA 414511, izdala UE Ljub-
ljana 29. 11. 1994. s-51037

Mikec Nataša, Goliev trg 2, Trebnje, pot-
ni list št. AA 290973, izdala UE Trebnje.
s-51119

Milijašević Blagoja, Gradnikova c. 101,
Radovljica, potni list - duplikat, št. AA
956909. p-51027

Močnik Ana, Jurčičeva 16, Žalec, potni
list št. AA 747937. p-51015

Muršak Dorči, Betnavska c. 129, Mari-
bor, potni list št. BA 161828. p-51019

Oazim Ahmetaj, Valjavčeva 6, Kranj,
potni list št. AH 007409. p-51123

Ošlaj Štefan, Spodnja Besnica 27, Zgor-
nja Besnica, potni list št. AA 707754.
s-51237

Pavec Darja, Podgorje 27 b, Kamnik,
potni list št. AA 955903. s-51238

Pavček Tina, Poklukarjeva 53, Ljublja-
na, potni list št. AA 532391. s-51295

Perko Franc, Delakova ul. 43, Ljubljana,
potni list št. AA 310330, izdala UE Ljublja-
na 1. 8. 1992. s-51025

Perko Urban, Mavsarjeva cesta 104, No-
tranje Gorice, potni list št. AA 81624.
s-51023

Petrovič Štefan, Strajna 45, Podlehnik,
potni list št. BA 391594. p-51122

Plahuta Marko, Pot na Jošta 28, Kranj,
potni list št. AA 926024, izdala UE Kranj
24. 5. 1993. s-51045

Popovič Goran, Župnačičeva 3, Piran,
potni list št. AA 206306. p-51053

Primožič Martin, Cesta Istrske brigade
115, Koper, maloobmejno prepustnico, št.
33556. g-51312

Pucko Štefan, Ul. Š. Kovača 102, Tur-
nišče, potni list št. AA 239603. p-51038

Rozman Jernej, Ljubljanska c. 62, Celje,
potni list št. AA 277451. p-51086

Roškar Ave, Ul. Matije Gubca 1, Dom-
žale, potni list št. AA 280064. s-51227

Rus Gregor, Trdinova 25, Novo mesto,
potni list št. AA 235266. p-51107

Sankovič Elizabeta, Goriška 19/a, Mari-
bor, potni list št. AA 137747. p-51100

Savić Milan, Viška c. 69, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 591895. s-51310

Šket Aleš, Valvasorjeva 8, Maribor, pot-
ni list št. BA 199337. p-51033

Škoberne Bojana, Cesta Komandanta Sta-
neta 9, Litija, potni list št. BA 170285. s-51003

Šlebnik Alojz, Vurmat 3, Ožbalt, potni
list št. AA 026571. p-51051

Šotner Izidora, Falska c. 110, Ruše, pot-
ni list št. AA 384549. p-51102

Šotner Majk, Falska c. 110, Ruše, potni
list št. BA 416773. p-51101

Špoljar Stojan, Sodna vas 7, Pristava pri
Mest., potni list št. BA 162218. p-51125

Študent-Novi študentski servis, Sloven-
ska cesta 6, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 322924 za osebni avto LJ/F7-019. p-51124

Tratnik Karmen, Begunje 60, Begunje
na Gorenjskem, potni list št. BA 134353.
p-51032

Verdenik Milan, Pod gozdom 10, Šent-
jur, potni list št. AA 130747. p-51106

Vrbančič Mirta, Murski vrh 50, Gornja
Radgona, potni list št. BA 204996. p-51036

Zupanc Vesna, Brilejeva 9, Ljubljana,
potni list št. AA 76852. s-51101

Žgavec Barbara, Gabrče 11, Vrhnika,
potni list št. AA 947260. s-51161

Žnidar Viktor, Stari grad 79, Makole,
potni list št. AA 81894. p-51076

Druge listine

Ažman Mojca, Tržaška ul. 1, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23875.
g-51114

Abdić Jasmin, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, diplomo Srednje policijske šole v Tac-
nu, izdana leta 1993. s-51078

Ajd Ivan Janez, Stare sledi 27, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12096.
p-51110

Ajdinović Edin, Cesta železarjev 34, Je-
senice, spričevalo I., II., in spričevalo o za-
ključnem izpitu Poklicne elektro šole, izda-
no leta 1994, 1995. g-51010

Alijagić Suljo, Zalin 27, Bosanska Kru-
pa, zaključno spričevalo Centra srednjih šol
v Domžalah, izdano leta 1981. s-51289
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Alič Jernej, Ul. Vide Alič 19, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25958.
g-51251

Anderluh Gregor, Tbilisijska ulica 104,
Ljubljana, indeks Biotehniške fakultete v
Ljubljani. s-51160

Andrič Slobodan, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za elektroener-
getiko v Ljubljani, izdana leta 1987. s-51264

Anzelc Gostenčnik Nevenka, Polzela
207, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 452635. p-51078

Arcet Dušan, Ob suhi 7 a, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9133. p-51081

Avdić Asim, Ul. Simona Jenka št. 14,
Medvode, zavarovalno polico št. AO
0215714, izdala Adriatic Zavarovalna druž-
ba. s-51012

Avdić Jasminka, Gasilka ulica 72, Men-
geš, delovno knjižico. s-51294

Babič Nedjo, Banja Luka, osebno delov-
no dovoljenje, št. 0424413601, izdano 9. 6.
1993. s-51004

Babnik Igor, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, spričevalo OŠ Preska pri Medvo-
dah, izdano leta 1975. s-51063

Bajrič Safet, Cesta dveh cesarjev 106 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 15568, reg. št. 110264. s-51221

Baktašević Ferid, Goriška ul. 3, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-51044

Balja Slavko, Vel. Obrez 46/A, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5244,
izdala UE Brežice. p-51091

Banić Ana, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-51214

Begič Ekrem, Cankarjeva 31 c, Radov-
ljica, diplomo Srednje kovinarske in cest-
noprometne šole v Škofji Loki, letnik 1985.
g-51263

Berden Andrej, Šolska 14 - Tropovci,
Tišina, zavarovalno polico, št. 1026715.
p-51041

Berk Mateja, Krivec 54 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 206407,
S 998930, izdala UE Ljubljana. s-51038

Blaguševič Renata, Sela 113, Dobova,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole, izdano leta 1985. g-51102

Božič Majda, Obrtniška 6, Koper, matu-
ritetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1972. g-51141

Bogataj Marjan, Groharjevo naselje 7,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16475. s-51055

Bohinec Marko, Šiška 16, Preddvor, in-
deks Višje upravne šole, izdan leta 1994.
g-51096

Bojič Dolores, Matteottijeva ul. 1, Piran,
spričevalo 3. letnika in zaključno spričeva-
lo. g-51194

Boštjančič Boštjan, Besnica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
319819, reg. št. 187185. s-51210

Brajnik Darka, Tuga Vidmarja 4, Kranj,
prometno dovolenje, št. 0381817. g-51170

Bregar Barbara, Lovška ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo o končani srednji naravo-

slovni šoli v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-51305

Breznik Petra, Gorišnica 76, Gorišnica,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le, šolsko leto 94/95. g-51088

Brzin Tomo, Riharjeva ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S932739, reg. št. 167275. s-51182

Bubnič Anton, Kvedrova 9, Koper, potr-
dilo o opravljeni osnovni šoli. g-51074

Bukovec Brigita, Kosovelova ulica 25,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Ekonom-
ske srednje šole v Ljubljani, izdano leta
1977. s-51095

Caktaš Ilaria, Metleče 15, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24990.
p-51056

Cej Albert, Gorenjskega odreda 16,
Kranj, spričevalo. g-51091

Cerar Saša, Gradišče pri Lukovici 45,
Lukovica, indeks Ekonomske fakultete v
Ljubljani. s-51179

Cvek Stanislav, Hudajužna 34, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 834470. p-51093

Ćehajić Demir, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-51235

Čeh Aleksandra, Mariborska c. 53/a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31324, izdala UE Ptuj. g-51200

Černigoj Urška, Regentova 1, Ankaran,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
nomske šole. g-51222

Černuta Tjaša, Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, maturitetno spričevalo s poh-
valo Srednje šole Nova Gorica, izdano leta
1996. s-51066

Česnik Martina, Šebrelje 30, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8605,
izdala UE Idrija. p-51050

Čopek Gregor, Hrastje 47, Kranj, vozov-
nico, št. 475986, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-51211

Črnič Jurij, Semiška 4 A, Črnomelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8565.
p-51031

Džepar Fikret, Smrečnikova 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
28651. g-51245

De Cecco Matej, Gabrov trg 3, Ljublja-
na, spričevalo II. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1995. s-51057

Debelak Dragica, Kunšperk 10, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10863. p-51114

Dedić Mirsad, Krasulje, Ključ, spričeva-
lo 1. in 2. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani. s-51139

Dejanovič Petra, Ul. Koroškega bataljo-
na 5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu poslovno finančno in trgovinske de-
javnosti, izdano leta 1991. s-51022

Delakorda Peter, Goriška c. 65, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23842.
p-51071

Demšar Damjan, Aljaževa 27, Mojstra-
na, zaključno spričevalo naravoslovno - ma-
tematične usmeritve. g-51207

Dević Božana, Žolgerjeva ulica 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51284

Didović Roman, Zaloška cesta 78 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 42085, reg. št. 181216. s-51150

Dimc Darko, Mestni trg 16, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. 2. letnika in zaključ-
no spričevalo Poklicne elektro šole v Ljub-
ljani. s-51180

Djaković Džemal, Na zelenici c. 4, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19093. p-51085

Djakovič Ruža, Minoritski trg 3, Ptuj,
delovno knjižico. g-51121

Doler Bogdan, Metleče 70, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23328.
p-51065

Dolinar Tomaž, Ulica Slavka Gruma 28,
Novo mesto, spričevalo 2. letnika Srednje
tehnične in zdravstvene šole v Novem me-
stu, izdano leta 1993. s-51297

Dosša Marjan, Krivec 3, Ljubljana, in-
deks Fakultete za strojništvo. s-51001

Draš Urška, Uriškova 23, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19221.
p-51070

Drnovšek Matija, Celovška c. 177, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1994. s-51240

Erjavec Mitja, Gmajna 4, Notranje Gori-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Vič, izdano leta 1992. s-51118

Felc Mitja, Na lazih 50, Notranje Gori-
ce, spričevalo3. letnika Srednje trgovske šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1996. s-51242

Fende Amadeja, Benedikova 37, Kranj,
indeks Višje upravne šole, izdano leta 1994.
g-51093

Frešer Jožef, Prežihova 1, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 2271. g-51255

Funduk Marija, Tunjiška cesta 2, Kam-
nik, spričevalo Srednje gostinske šole - smer
kuhar, izdano leta 1971. s-51184

Gajić Igor, Jakčeva ulica 24, Ljubljana,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-51077

Gale Tilen Tone, Gmajna 39, Notranje
Gorice, spričevalo 2. letnika Centra stro-
kovnih šol, izdano leta 1995. s-51230

Gamberger Janez, Rožna dolina c II 27,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
s-51203

Garbajs Matej, Horjul 175, Horjul, in-
deks Tehniške fakultete v Mariboru - grad-
bena smer - oddelek promet. s-51028

Gašperlin Jurij, Luze 8, Visoko, Alpe-
tourove vozovnice, št. 470333, izdana na
ime Gašperlin Petra. g-51155

Gianfranco Marri, Hrvatini 154, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, št. 5401. g-51111

Glen Andreja, Sneberska cesta 172,
Ljubljana, spričevalo o končani srednji na-
ravoslovni šoli v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-51304

Gobec Aleš, Ponikva 1, Ponikva, listino.
g-51244

Golišek Brigita, Vičava 124, Ptuj, spri-
čevalo, izdano leta 1991. g-51197

Golob Alenka, Ul. Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 410780, reg. št. 179714. s-51266
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Golob Edvard, Perovo 18 A, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Rudolfa
Maistra. s-51120d

Gorkič Erika, Vodovodna 8, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 13748, izda-
la UE Sežana. s-51039

Gostimirovič Marinko, Volaričeva 26,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8515, izdala UE Postojna. p-51120

Grdina Doris, Gračišče 7 A, Gračišče,
delovno knjižico. g-51274

Gregorič Peter, Ul. Tončka Dežmana 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, št. S 420984-
duplikat, izdala UE Kranj. g-51220

Grilj Suzana, Bevkova 43, Ankaran, spri-
čevalo - indeks Srednje gostinske šole Za-
gorje ob Savi. g-51083

Grofelnik Rok, Nove Loke 51, Mozirje,
indeks Strojne fakultete v Ljubljani. s-51293

Gunther Erih, Dobja vas 158, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9868. p-51026

Hajdnik Zdenka, Strma ul. 11, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16854.
g-51256

Honn Robert, Jamova cesta 48, Ljublja-
na, izkaznico za dodatno zdravstveno zava-
rovanje. s-51239

Horvat Bojan, Martinova ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 586907, reg. št. 159211. s-51185

Horvat Peter, Pod srobotnikom 11, Stra-
ža, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
30417. s-51279

Horvat Štefan, Roje 3, Mirna, zaključno
spričevalo Srednje lesarske šole. g-51257

Hočevar Strhsack Irena, Oktobrske re-
volucije 10 A, Izola, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 6165. g-51099

Hren Klemen, Pot v Jele 4, Borovnica,
zavarovalno polico, št. 0715079, izdala Za-
varovalnica Triglav - 50 procentov bonusa.
s-51053

Hudobreznik Jože, Javornik 37, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, izdala
UE Ravne na Koroškem. p-51108

Igličar Janez, Stanežiče 25 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 159330,
S 481359, izdala UE Ljubljana. s-51046

Ilić Tamara, Clevelandska 27, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353713, reg. št. 190203. s-51094

Ivanjko Bojan, Trg osvobodilne fronte
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 596900. reg. št. 60111. s-51129

Ivanuš Mihael, Male Rodne 20, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11833. p-51115

Jagodic Tatjana, Puhova ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo o končani Osnovni šoli Mi-
lan Šušteršič v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-51280

Jakin Roman, Lepodvorskla ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 970309, reg. št. 157000. s-51290

Jakob Božidar, Stenica 15, Vitanje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7290.
p-51111

Jakolič Majda, Brstje 19, Ptuj, zaključno
spričevalo SEŠ, letnik 1979, na ime Plohl
Majda. g-51270

Jakovac Rudolf, Ul. Pohorskega bataljo-
na 87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 811994, reg. št. 68412. s-51178

Jan Slavko, Koroška c. 19, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 05138.
p-51057

Jan Uroš, Višenica 5, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 20630.
g-51192

Janc Dejan, Podljubelj 66, Tržič, voz-
niško dovoljenje. p-51017

Janškovec Jernej, Drušinska vas 5, Šmar-
ješke toplice, spričevalo 3. letnika Srednje
tehniške in zdravstvene šole v Novem me-
stu, izdano leta 1996. s-51049

Jerebic Janko, Pot k Trojici 33, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-51226

Jerič Franc, Šalek 86, Velenje, zaklju-
ćno spričevalo Trgovske šole Celje, izdano
leta 1978, na ime Grujić Slobodan. g-51169

Jovič Mirjana, Tavčarjeva 48/a, Jeseni-
ce, spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole
na Jesenicah, šolsko leto 91/92. g-51070

Kadunc Marko, Bežigrad 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 14925,
reg. št. 166721. s-51188

Kandić Stoja, Društvena ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180495. s-51231

Karlo Marko, Blaguš 1, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 10461.
p-51003

Kelvišar Robert, Bašelj 1, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 524220,
izdala UE Kranj. g-51123

Klavčič Roman, Podgorje 31/A, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16644. p-51060

Kličič Jasminka, Begunje 161, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo Trgovske šole.
g-51084

Knafelc Saša, Lucija, Cesta borcev 8,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11720, izdala UE Piran. g-51008

Knez Ivan, Bistriška c. 74, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12038.
g-51142

Kodele Nives, Dolenjska cesta 60, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930683, reg. št. 140994. s-51287

Kokalj Klemen, Alpska c., Lesce, spri-
čevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice.
g-51018

Končar Janko, Koške Poljane 1, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 8789618. s-51186

Kopljan Boštjan, Karantanska 1, Dom-
žale, spričevalo 1. 2. in 3. letnika SŠTSOS
Ljubljana Bežigrad. s-51051

Koprena Zoran, Donja kola bb, Banja
Luka, spričevalo 1. letnika Srednje lesne
šole, izdano leta 1978. s-51058

Korošec Alenka, Ul. Mirka Tomšiča 5,
Ljubljana, delovno knjižico. s-51232

Kosi Irena, Zg. Kamenščak 25, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7809. p-51040

Kosi Liljana Marija, Tržaška cesta 294,
Ljubljana, indeks Srednje kovinarske in us-
njarske šole v Domžalah. s-51029

Kovačevič Tessenyi Irena, Plevančeva
ulica 36, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1980, na
ime Tessenyi Irena. s-51282

Kovačič Marjeta, Glinek 6, Mirna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Treb-
nje. s-51228

Košir Barbka, Perčeva ulica 5, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije Ljubljana Šentvid, izdano leta 1976 na
ime Havliček Barbka. s-51040

Koštomat Mojca, Zadobrova 57, Škofja
vas, spričevalo 2. letnika Trgovske šole.
g-51267

Kočevar Domen, Nova cerkev 90, Nova
cerkev, spričevalo 4. letnika Gimnazije La-
va Celje, izdano leta 1996. s-51140

Kraigher Aleksandra, Kersnikova 12,
Ljubljana, vozovnico št. 1442 s 100% popu-
stom, izdal LPP Ljubljana. s-51247

Krajšek Vilibald, Škofja vas 63, Škofja
vas, zavarovalno polico, št. AO 0229396.
g-51108

Kramar Sonja, Gor. Kamenje 3 A, Novo
mesto, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jo-
sip Jurčič, izdano leta 1996. g-51313

Krapše Rudolf, Pečke 43, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6561.
g-51208

Krek Andrej, Vodnikova 56, Ljubljana,
vozovnico, št 320 s sto procentnim popu-
stom. s-51308

Kremžar Mitja, Lipa 43, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23022.
p-51059

Krese Jože, Lobetova 39, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
2593, izdala UE Novo mesto. g-51254

Križman Ines, II prekomorske brigade
39 g, Koper, vozniško dovoljenje, št. 6244.
g-51006

Kruljac Marko, Vaupotičeva 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21843. g-51213

Lah Leopoldina, Čopova 3, Žalec, spri-
čevalo o končani OŠ Majšperk, izdanega
dne 15. 6. 1979 in duplikat istega spričeva-
la, izdanega 1982. g-51143

Lamperle Irena, Zoisova 78 a, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13142. g-51016

Lampret Zvezdana, Majšperk 34, Majš-
perk, spričevalo, na ime Lamaret Zvezdana.
g-51273

Lavrin Ivan, Završje 15, Dobovec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6757, iz-
dala UE Trbovlje. g-51268

Lavtižar Špela, Podkoren 5, Kranjska go-
ra, diplomo družboslovne šole. g-51019

Leburić Čedo, Škapinova 4, Celje, di-
plomo PTT srednješolskega centra, izdana
leta 1987. p-51018

Lečnik Olga, Stanka Kvedra 9, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 14843. p-51001

Lisac Mateja, Podgorska 27, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1009.
g-51092

Lokar Mojca, Prelesje 34, Šentrupert,
spričevalo 1. 2. 3. 4. letnika in zaključno
spričevalo. g-51100
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Lunar Simona, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Obutven-
šole v Kranju. s-51135

Macura Tadej, Prešernova cesta 2, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šen-
tvid, izdano leta 1995. s-51241

Majaron Jana, Podlimbarskega ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 44080, reg. št. 181307. s-51243

Majerič Zvonko, Grablovičeva 32, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Vodmat, iz-
dano leta 1964. s-51007

Majkič Željko, Janeza Puharja 2, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087233, reg. št. 41566, izdala UE Kranj.
g-51156

Majzovski Sašo, Pot v Hrastovec 15,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije-
Vič, izdano leta 1992. s-51202

Mali Klemen, Gostič 24, Stahovica, spri-
čevalo o končani OŠ Stranje. g-51144

Mandič Alenka, Trubarjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33843. p-51034

Marcola Danijela, Cesta na postajo 24,
Brezovica, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
s-51024

Marinič M., Gregorčičeva 8, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 156648. p-51075

Markelj Tadej, Polje cesta Vi 18, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbe-
ne in ekonomske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. s-51103

Markovič Aleš, Ljubno 90, Podnart, spri-
čevalo, št. I/1741. s-51090

Marovt Peter, Kropa 9, Gornji Grad, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 4167.
s-51204

Maršič Darko, Parecag 182, Sečovlje, za-
varovalno polico, št. 0360311. g-51229

Marđonović Đoka, Zapuška cesta 101,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843845, reg. št. 81641. s-51311

Matelić Peter, Pod topoli 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 811714, reg. št. 174284. s-51298

Matko Tamara, Rozmanova 24 d, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1, in 2. letnika Srednje
gostinske in turistične šole. g-51116

Medved Tomaž, Kidričeva 3, Žalec, voz-
niško dovoljenje, št. 357698. p-51098

Meglič Milan, Mali vrh pri Šmarju 101,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12145. s-51081

Mehić Jasmin, Koroška c. 31, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
19806. p-51062

Miklaužič Darja, Rogatec 215, Rogatec,
indeks Srednje tehnične šole Celje. s-51154

Mikložič Matjaž, Dol pri Borovnici 45,
Borovnica, spričevalo 1. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, izdano leta 1996. s-51278

Mikola Ivanka, Kristan vrh 58, Podplat,
spričevalo 1. letnika šole za prodajalce Slo-
venj Gradec, na ime Strašek Ivanka.
g-51162

Mikola Ivanka, Kristan vrh 58, Podplat,
spričevalo 2. letnika Šole za prodajalce Slo-
venj Gradec, na ime Strašek Ivanka.
g-51164

Mikola Ivanka, Kristan vrh 58, Podplat,
spričevalo 3. letnika Šole za prodajalce Slo-
venj Gradec, izdano na ime Strašek Ivanka.
g-51165

Milavec Janja, Polje cesta VI 24, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje usnjar-
ske in kovinarske šole v Domžalah, izdano
leta 1992. s-51299

Minič Mateja, Prvomajski trg 2, Piran,
maturitetno spričevalo Gimnazije Koper,
šolsko leto 92/93. g-51014

Mitrevska Helena, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, diplomo Pedagoške akademije v Ljub-
ljani, izdana leta 1978, na ime Avbelj Hele-
na Doroteja. s-51183

Možina Erik, Cankarjeva 50, Radovlji-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu. g-51085

Mohorko Karl, Zg. Duplek 101/a, Spod-
nji Duplek, potrdilo o homologaciji, št.
A0037518 za osebno vozilo VW Golf 1, 4
CL. g-51275

Močnik Erna, Jerebova 5, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6202, izdala
UE Idrija. p-51046

Močnik Marija, Pod gozdom 1, Šentjur,
obrtno dovolenje. g-51065

Mužan Matjaž, Izletniška 42, Bled, de-
lovno knjižico. g-51104

Mujadžić Mujo, Skladiščna 4, Jesenice,
delovno knjižico. g-51196

Murko Majda, Ulica Janeza Puharja 6,
kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25538, S 287237, izdala UE Kranj. s-51042

Nadižar Milan, Šorlijeva ulica 22, Kranj,
vozniško dovoljenje - duplikat, kat. BGH,
št. S 1115621, reg. št. 29873, izdala UE
Kranj. s-51035

Nared Viktor, Sinja Gorica 39, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2746. s-51112

Nemec Robert, Vrtna 7, Turnišče, voz-
niško dovoljenje, št. 23080. p-51004

Novak Zvonko, Raka 117, Raka, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6663.
p-51092

Novaković Sergej, Pucova 4 a, Celje,
zavarovalno polico, št. 0098947. g-51234

Obersnel Anže, Tacenska cesta 76, Ljub-
ljana, spričevalo o končani Osnovni šoli-
Vižmarje Brod, izdano leta 1991. s-51130

Obreza Boris, Vrtojba, Griči 5/A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
p-51007

Omerzel Alojz, Dobležiče 24, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 835.
p-51118

Orbanič Aljoša, Mladinska 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. H. g-51166

Oset Boštjan, Slomškova 2, Šentjur, spri-
čevalo 4. letnika SFTSP v Celju. g-51147

Oset Boštjan, M. Slomška 2, Šentjur, za-
ključno spričevalo Srednje prometne šole v
Celju. p-51099

Osredkar Aleksander, Sinja Gorica 45,
Vrhnika, zavarovalno polico, št. 0397224,
izdala Adriatic Koper. s-51050

Palek Primož, Ul. Pohorskega bataljona
127, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0331427, izdala Adriatic Koper. s-51056

Panjan Martina, Mali Nerajec 8, Draga-
tuš, spričevalo 4. letnika in zaključno spri-

čevalo Srednje zdravstvene šole v Novem
mestu, izdana leta 1995. s-51314

Pačnik Miroslav, Silova 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24768.
p-51064

Pelan Adrijana, Ulica Ivana Suliča 35,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. p-51047

Perat Mojca, Volaričeva 15, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu, št.
I-6506Gimnazije Tolmin. p-51094

Perič Bine, Ovsiše 5 a, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 20913. g-51201

Permavec Aleksandra, Senožeče 81, Se-
nožeče, indeks. g-51106

Peršin Anže, Šubljeva 20, Mengeš, in-
deks FDV v Ljubljani. s-51030

Petek Anton, Moškanjci 21 a, Gorišnica,
listino. g-51113

Petek Anton, Moškanjci 21 a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26439,
izdala UE Ptuj. g-51113

Peterca Franc, Trtnikova ulica 17, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1974.
s-51054

Peternelj Metod, Ulica OF 8, Cerkno,
delovno knjižico. g-51167

Petk Mirko, Tunjiška mlaka 9 F, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4194. s-52002

Petković Ivan, Ul. Molniške čete 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970228, reg. št. 110633. s-51177

Petrović Vera, Primožičeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 928422, reg. št. 75346. s-51060

Petrovič Vlastimir, Postojna, zavaroval-
no polico, št. 382698. s-51034

Pečar Matej, Majde Vrhovnikove 22,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
strojne šole Litostroj, izdano leta 1992.
s-51236

Pečnik Karmen, Ladja 24, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tr-
govske šole - komercialna smer, izdano leta
1992. s-51195

Picelj Bojan, Novo Polje cesta VII 99,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za vo-
ditelja čolnov, št. 02/13-1721/70. s-51250

Pirš Silvestra, Opekarniška 1, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7744.
s-51153

Piškur Milan, Tekavčeva 15, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 01762.
p-51072

Planinšek Nataša, Završnik 30 a, Šmart-
no pri Litiji, spričevalo 1. letnika SŠTSOS.
g-51071

Plevanc Darko, Podlibarskega ul. 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596543, reg. št. 196239. s-51219

Požar Marko, Dolomitskega odreda 20,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 12426. p-51105

Požrl Martinčič Ida, Goriče 9, Vremski
Britof, spričevalo 1. in 2. letnika Ekonom-
ske šole. g-51097

Poberaj Miha, Ulica Bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 999739, reg. št. 198743. s-51159
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Podbraški Emil, Prislin 80/2, Hum na
Sutli, mesečno vozovnico. p-51097

Podgornik Anja, Sadež 25, Črnomelj,
spričevalo 1. letnika SŠGT. g-51110

Podpečan Klavdija, Planina 76, Planina
pri Sevnici, spričevalo Srednje tekstilne šo-
le Sevnica, št. 15, izdano leta 1991. s-51064

Pogačar Leopold, Zlato polje 2, Lukovi-
ca, zavarovalno polico, št. 0404557. s-51302

Polegek Ančka, Ob potoku 4, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu šo-
le za prodajalce, izdano leta 1981, na ime
Brglez Ančka. g-51223

Poličnik Ivanka, Godič 80, Stahovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6075.
s-51248

Polutnik Andrej, Cesta 8. Kraigherja 6/8,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 10415. p-51061

Poropat Sandi, Drevored 1. maja 6, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5399. p-51043

Potočnik Boštjan, Maroltova ulica 1,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-51138

Potrata Peter, Cizejeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
185585, reg. št. 157779. s-51193

Pretnar Melita, Rečiška 17, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20254.
g-51124

Prosenc Franc, Zgornji Hotič 37, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
4237. s-51122

Prosenik Nataša, Jesenice 6, Jesenice na
Dolenjskem, delovno knjižico. p-51055

Pucelj Tanja, Ulica Molniške šete 1,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljub-
ljani. s-51296

Pudić Fuad, Krasulje 4, Ključ, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, izdala Šola za voz-
nike motornih vozil Ježica leta 1983.
s-51079

Puhar Zmago, Kebetova 1, Kranj, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Kranj, iz-
dani na ime Puhar Eva. g-51158

Purger Benjamin, Cankarjeva 76, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-51008

Ražman David, Cesta Rabskih žrtev 2,
Portorož, vozniško dovoljenje in osebno iz-
kaznico. g-51271

Radeča Svetlana, Cesta revolucije 4, Je-
senice, spričevalo OŠ, št. 248/92. g-51020

Radonjič Adrijana, Gubčeva 8, Krško,
spričevalo 1. letnika Elektro tehniške šole
Krško. g-51021

Rak Alenka, Šentvid pri Lukovici 17,
Lukovica, spričevalo 1. letnika Srednje ko-
vinarske in usnjarske šole v Domžalah, iz-
dano leta 1991. s-51146

Rakar Patricija, Dvori 13, Gračišče, spri-
čevalo 4. letnika in diplomo o zaključnem
izpitu. g-51105

Rakovec Miloš, Hradeckega cesta 39,
Ljubljana, delovno knjižico. s-51128

Rapuš Jože, Gorenja gomila 8, Šentjer-
nej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4716.
g-51098

Reberc Mirjana, Gornje vreme 35, Vrem-
ski britof, indeks Pravne fakultete v Ljub-
ljani. s-51217

Rejec Jure, Vurmat 16, Ožbalt, listino.
p-51089

Residović Adem, Erjavčeva 36, Nova
Gorica, delovno knjižico. p-51049

Rezar Stanko, Bakovci, Ribiška 8, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 30337.
p-51005

Reš Kostja, Kajuhova 3, Ptuj, spričevalo
1. letnika Gimnazije. g-51198

Rjazancev David, Mošnje 64, Radovlji-
ca, indeks FDV v Ljubljani. s-51089

Roculjič Srečko, Maistrova 6, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
nične elektro šole, št. 1882/84. g-51258

Rolica d. o. o., Cankarjev drevored 42,
Izola, zavarovalno polico, št. 0351100.
g-51175

Rolih Natalija, Gradiška ulica 41, Stra-
ža, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-51253

Rot Mitja, Zikova 3, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15756. s-51286

Rozman Adolf, Ljubljanska 62, Celje,
vozniško dovoljenje, izdala UE Celje.
p-51052

Rubin Ivan, Pameče 110, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4106. g-51087

Rudolf Iztok, Kropje 6, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEFG, št. 7619.
p-51039

Rumin Tomi, Šolska 9, Portorož, spriče-
valo 1. letnika SPŠ-smer ladijski tehnik.
g-51072

Rupp Sebastjan, Goriška 57, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25351.
p-51063

Saje Suzana, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje administrativ-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-51277

Saksida Dorjana, Zg. Škofije 97, Škofi-
je, zavarovalno polico, št. 0384444. g-51125

Sedej Gregor, Za grabnom 72, Brezovi-
ca, zavarovalno polico št. 376506, izdala
Adriatic Zavarovalna družba. s-51047

Simeunovič Milena, Savlje 18, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljublja-
na Šentvid, izdano leta 1979. s-51017

Simonski Zoran, Velesovska 89, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
602067, reg. št. 37253, izdala UE Kranj.
g-51013

Skubin Marija, Kosovelova 7 A, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 4, izdalo
Učiteljišče Tolmin. p-51095

Slemenšek Robert, Ljubljanska 23, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15590. p-51069

Smolej Vojko, Dvorski trg 3, Preddvor,
diplomo. g-51015

Smrekar Boris, Brodarjev trg 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
445823, reg. št. 72569. s-51052

Sodin Anton, Mala Pristava 18 a, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5851. p-51116

Sotler Gabrijela, Trubarjeva, Celje, za-
varovalno polico, št. 0348274. g-51300

Sotošek Gregor, Žorgova ulica 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292903, reg. št. 186886. s-51301

Stanišič Milorad, Voljevica 129, Bratu-
nac, spričevalo Avto šole na Ježici, izdano
leta 1976. s-51171

Sterle J., Cankarjeva 31 c, Radovljica,
listino. g-51246

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/B,
Sevnica, spričevalo 1. letnika Gimnazije v
Celju, izdano leta 1996. p-51104

Strašek Marinka, Krtince 22, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9283. p-51117

Strehovec Metod, Pleteršnikova ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 1. 2. in 3. letnik
Srednje tehnične šole Litostroj. s-51291

Strelec Marjetka, Placerovci 8, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. FBH, št.
33759, izdala UE Ptuj. g-51252

Strmčnik Miro, Stržovo 51, Mežica, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 399 Srednje
strojno kovinarske šole Ravne na Koroškem.
p-51121

Stroj Aleš, Vodnikova 4, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 21748. g-51206

Suhadolnik Gašper, Cesta I/13, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20063.
p-51058

Svenšek Branislav, Žetale 105, Podleh-
nik, delovno knjižico. p-51042

Szilagyi Erno, Bognarjeva pot 15, Ljub-
ljana, spričevalo I., II. letnika Srednja agro-
živilske šole v Ljubljani. s-51132

Šekoranja Matjaž, Topniška ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 78335, S 261645, izdala UE Ljubljana.
s-51134

Šimenc Matjaž, Pristava 16, Mengeš, in-
deks in spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje lesne šole v Kamniku. s-51009

Škerlak Marjanca, Celovška cesta 134,
Ljubljana, diplomo Srednje upravno admi-
nistrativne šole v Ljubljani, izdana leta
1987, na ime Miklič Marjanca. s-51136

Šmigoc Martin, Ul. bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16535. p-51066

Španring Stanko, Hošnica 55, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11992.
g-51005

Špenko Milena, Čebuljeva 18, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10069.
g-51269

Šperne Anamarija, Bodrež 1, Kanal, spri-
čevalo 8. razreda OŠ, šolsko leto 94/95.
p-51048

Štefan Igor, Pucova 5, Celje, spričevalo
1. in 2. letnika STŠ Celje. g-51265

Štefanec Karel, Lendavske gorice 310,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10535. p-51011

Štraus Domen, Korzika 1, Gozd Martu-
ljek, vozniško dovoljenje, kat. GH. g-51082

Štrubelj Katja, Ploščad dr. Tineta zajca
4, Mengeš, indeks Biotehnične fakultete v
Ljubljani. s-51205

Štrukelj Tomaž, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, spričevalo. p-51096
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Štrukelj Živa, Bertoncljeva 10, Kranj, za-
varovalno polico, št. 0360504. g-51209

Šubic Eva, Log 38, Škofja Loka, letno
vozovnico, št. 521740. g-51109

Šumah Damijana, Lenartova ulica 1, Me-
žica, indeks Biotehniške fakultete v Ljub-
ljani. s-51288

Šuštarič Dušan, Prilozje 6, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, izdala UEM-
etlika. g-51168

Švab Vladimir, Križevec 49, Stranice,
vozniško dovoljenje, št. 1377. p-51013

Ščuka Viljem, Ul. Marija Kogoja 1 A,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7301. p-51012

Terpin Špela, Rožna dolina c. IX/35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 169792, S 219415, izdala UE Ljubljana.
s-51080

Terzić Zvonimir, Bratovševa ploščad 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0404863.
s-51076

Tkalec Ivan, Mezgovci 33, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
36151. g-51145

Tkalec Zvonko, Milčinskega ul. 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF, št.
13180, izdala UE Celje. p-51025

Tomažič Aleš, Prešernova cesta 80, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36559, izdala UE Kranj. s-51285

Tomažič Joško, Podgrad 125, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
000959082, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-51309

Topić Novak, Delavska 19, Kranj, spri-
čevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1979. s-51259

Topič Nedeljka, Kolarska 20, Koper, za-
varovalno polico, št. 0418604. g-51271

Toplak Ignac, Cankarjeva 42, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
61 Srednje šole za gostinstvo in turizem
Radenci, izdano leta 1975. p-51074

Torkar Manica, Selo pri Bledu 41 A,
Bled, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-51062

Trošt Borut, Vojkovo nabrežje 31/A, Ko-
per, zavarovalno polico, št. 360679. g-51212

Trstenjak Emil, Kajžar 21, Miklavž, za-
varovalno polico, št. 361013. g-51225

Tuhtar Marko, Podgrad 15, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, št. 8779. p-51079

Turkeš Almir, Cesta revolucije 12, Jese-
nice, spričevalo 8. razreda OŠ. g-51260

Turšič Marko, Brezovica pri Borovnici
52, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 10584, izdala Občina Vrhnika.
s-51043

Turšič Marko, Brezovica pri Borovnici
52, Borovnica, zavarovalno polico št. PR10

0342077, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-51044

Urbanč D., Jelše 26, Leskovec, preklic
preklica vozniškega dovoljenja, kat. BFGH,
št. 5951. p-51002

Urh Darja, Podboršt 22 A, Komenda,
spričevalo, izdano na ime Pavšec Darja.
g-51073

Urih Miran, Cirkovce 68 D, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21825,
izdala UE Ptuj. g-51224

Uršič Rok, Cesta na Brdo 36 B, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Trnovo, izdano leta 1992.
s-51061

Vasović A., Sončna pot 27, Portorož,
vozniško dovoljenje, št. 7769. g-51075

Vaukan Miran, Goriška 65, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 25765.
p-51068

Vehovec Roman, Kresnice 10 a, Kresni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10099, izdala UE Litija. s-51011

Verdnik Katja, Trnoveljska c. 96, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 41262. p-51030

Vesič Aleksandar, Glinškova ploščad 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1992. s-51163

Vižintin Maja, Ulica bratov Učakar 80,
Ljubljana, indeks Fakultete za matematiko
in fiziko v Ljubljani. s-51215

Videc Jožef, Laze 16, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 04607. p-51067

Vidic Peter, Reka Gozd 14, Šmartno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8395,
izdala UE Litija. s-51131

Vidmar Janez, Kovk 17, Col, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDEFGH. g-51191

Vilar Mateja, Ljubljanska 34, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23265.
s-51086

Vindiš Kristina, Spolenakova 15, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12718, izdala UE Ptuj. g-51199

Višček Mirko, Šmarjeta 13, Šmarješke
toplice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani.
s-51283

Volontar Bojana, Potoki 9, Žirovnica
64274, spričevalo 1. letnika Srednje šole.
g-51069

Vovk Simon, Prisoje 7, Mislinja, maturi-
tetno spričevalo CSŠ Velenje - gimnazija,
šolsko leto 1994/95. p-51119

Vračan Dušanka, Miklošičeva 3, Dom-
žale, spričevalo 8. razreda OŠ Mengeš, leta
1980. s-51149

Vrhovac Željko, Šišenska cesta 9, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51032

Vrhovec Boris, Malnarjeva ulica 10,
Ljubljana, indeks VEKŠ v Mariboru, št.
81230145. s-51176

Vtič Stanko, Stari grad, Makole, promet-
no dovolenje, št. motorja 1100743. g-51276

Vuk Andrej, Čolnarska 5, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. K-6 4113, na relaciji
Vrhnika - Ljubljana - kombinirana. s-51127

Vuksanović Božo, Šišenska cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 512304, reg. št. 84525. s-51292

Wauch Janez, Titova 4 a, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 547119.
g-51151

Založnik Jelena, Ul. H. Rojška 46, Celje,
zavarovalno polico s kuponi. p-51083

Zevnik Božidar Pavel, Ul. Ivana Suliča
14/c, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. p-51006

Zećirević Hasibe, Ulica talcev 5, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51036

Zidar Bojan, Cerovica 8, Šmartno pri Li-
tiji, spričevalo 1. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu Centra strokovnih šol v
Ljubljani, izdano leta 1993. s-51181

Zorec Simon, Grabe 11 a, Središče ob
Dravi, spričevalo 1. letnika Tehnične stroj-
ne in elektro šole v Ptuju. p-51090

Zver Nataša, Janežovski vrh 37, Dester-
nik, maturietno spričevalo Srednje vzgoji-
teljske šole, izdano leta 1980, na ime Šta-
fančič Nataša. s-51026

Zver Nataša, Janešovski vrh 37, Dester-
nik, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdal Ministrstvo za šolstvo, leta 1984,
na ime Štefančič Nataša. s-51027

Žaucer Andrej, Ulica v Kokovšek 43 A,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar, izdano leta 1991. s-51189

Žgajnar Simon Andrej, Gregorčičeva 4,
Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16522. s-51126

Žiža Miroslav, Lipica 14, Sežana, voz-
niško dovoljenje, izdano na ime Ristič Mi-
le. g-51262

Žižek Uroš, Šegova ulica 4, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 1995. s-51216

Žibert Andrej, Kidričeva 1, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12631.
p-51080

Živkovič Dragoljub, Rakičan, Jezera 53,
Murska Sobota, spričevalo za voznike mo-
tornih vozil na Ježici, št. 1083/70. g-51261

Žnidarič Roman, Globoko 48, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 11168, iz-
dala UE Brežice. p-51073

Žnidaršič Alen, Brinje c. I/45, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14886, izdala UE Grosuplje. s-51173

Žvar Dušica, Hranilniška ulica 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-51059

Žvelc Gregor, Valburga 41 B, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390552, reg. št. 165778. s-51306
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Pravkar izšlo!

SODNE TAKSE
ODVETNIŠKA TARIFA
NOTARSKA TARIFA

Za predlog za stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo je treba na sodišču plačati

takso v višini 5.000 točk. Za vpis ustanovitve delniške družbe v sodni register znaša

taksa 15.000 točk, za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo pa 7.000 točk.

To je le nekaj novosti oziroma podražitev sodnih storitev, ki so jih prinesle spre-

membe in dopolnitve zakona o sodnih taksah. Na sodiščih jih obračunavajo  od 5.

avgusta 1996 dalje, v knjižici pa so vse novosti v prečiščenem besedilu zakona o

sodnih taksah posebej poudarjene.

Poleg odvetniške tarife v tej knjižici, ki je izšla v Zbirki predpisi, objavljamo tudi

prečiščeno besedilo notarske tarife, saj je Notarska zbornica Slovenije 13. aprila

letos določila nove cene za nekatera notarska opravila. Ker pa tudi pravdanje na

delovnih sodiščih v glavnem ni več zastonj,  so povzete tudi tiste določbe zakona o

delovnih in socialnih sodiščih, ki govorijo o obračunavanju sodnih taks.

Cena 1260 SIT (10370)


