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Sodni register
Prenehanje družb po skrajšanem

postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Rg-34657

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/16966 z dne 6. 2. 1996 pri
subjektu vpisa LEJ, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in gostinstvo, d.o.o., Ljub-
ljana,  Zaloška  35,  sedež:  Zaloška  35,
Ljubljana, pod vložno št. 1/23072/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in uskladitev
dejavnosti, s temile podatki:

Matična št. 5917441
Osnovni kapital: 1,717.546 SIT
Ustanoviteljica:  Lesar  Jasna,  Ljublja-

na, Kosovelova 26, vstop 4. 5. 1993, vlo-
žek 1,717.546 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana dne 6. 2. 1996: 221
Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim po-
vezane storitve; 223 Razmnoževanje po-
snetih nosilcev zapisa; 451 Pripravljalna
dela na gradbiščih; 452 Gradnja objektov
in delov objektov; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 454 Zaključna gradbena dela; 455
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo;
505 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi
živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi poliz-
delki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na
debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah;
522 Trgovina na drobno z živili, pijačami
in tobačnimi izdelki v specializiranih pro-
dajalnah; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih na-
stanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter

priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 611 Pomorski pro-
met; 612 Promet po rekah, jezerih, preko-
pih; 621 Zračni promet na rednih linijah;
622 Izredni zračni promet; 631 Preklada-
nje, skladiščenje; 632 Druge pomožne de-
javnosti v prometu; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Daja-
nje avtomobilov v najem; 712 Dajanje
drugih vozil v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 721 Svetova-
nje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raz-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 743 Tehnični preizkusi in analize; 744
Ekonomska propaganda; 746 Poizvedoval-
ne dejavnosti in varovanje; 748 Raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje
odraslih in drugo izobraževanje; 923 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitve-
ne dejavnosti.

Rg-34964

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10290 z dne 12. 9. 1995 pri
subjektu vpisa EMTE, družba za zasto-
panje,  uvoz,  izvoz  in  trgovino,  d.o.o.,
Ljubljana,  Žibertova  1,  sedež:  Ži-
bertova   1,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/18078/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapi-
tala, skrajšane firme, ustanoviteljev in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5651794
Skrajšana firma: EMTE, d.o.o., Ljub-

ljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Halužan Darinka, vstop

8. 4. 1992 in Pielick Jarnej, vstop 30. 5.
1994, oba Ljubljana, Žibertova 1, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
prokurist  Pielick  Jarnej,  imenovan  30. 5.
1994.

CELJE

Srg 3098/94 Rg-43023

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

Družba GOLDEKS, trgovina in pro-
izvodnja,  d.o.o.,  Polzela  14,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima družbenico, in sicer: Lešnik
Slavica, Breg 101, Polzela, ki prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
9. 6. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 6. 1996

Srg 3811/94 Rg-26532

To sodišče je v registrski zadevi sklenilo
objaviti sklep:

Družba VI-MI, trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Vodule 2/a, Dramlje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Cverle Vinko in Cverle Marija, oba Vodule
2/a, Dramlje, ki prevzameta obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 14. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 8. 11. 1995

KOPER

Srg 1179/94 Rg-15716

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

Družba OLIVA, svetovanje iz makro-
biotike, d.o.o., Portorož, Seča 194/a, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2618/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljice z dne 16. 5.
1994.

Družbenica Tanja Poberaj iz Portoroža,
Seča 194/a, izjavlja, da družba ni poslovala
in nima nikakršnih neporavnanih obvezno-
sti, da ni imela zaposlenih delavcev ter da
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ustanoviteljica sama prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 2. 6. 1995

Srg 1725/94 Rg-15731

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

Družba INTERINVEST, trgovina, po-
sredovanje,  investicijski  posli,  import-
export, d.o.o., Koper, Pobegova 6, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/3858/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družbenika Vittorio Tomsic in Marco
Tomsic, oba iz Trsta, Via Alessandro la
Marmora 12, Italija, izjavljata, da družba ni
poslovala in nima nikakršnih neporavnanih
obveznosti, da delavcev ni zaposlovala ter
da družbenika prevzameta odgovornost za
vse morebitne ugotovljene obveznosti druž-
be, ki jih bosta poravnala iz svojega osebne-
ga premoženja.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenikoma glede
na višino njunih deležev v družbi.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 30. 5. 1994

Srg 818/95 Rg-37571

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

Družba GLOBE SERVICE, mednarod-
na špedicija, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38,
Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/757/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 28. 12.
1994.

Družbenik Zoran Kac iz Izole, Jagodje
2, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 25. 4. 1996

Srg 96/95 Rg-39571

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

Družba AUTAMAROCCHI, prevozno
podjetje, d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
38, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/3087/00, preneha po skrajšanem po-

stopku po sklepu družbenika z dne 28. 11.
1994.

Družbenik AUTAMAROCCHI, s.p.a.,
Trst, Riva Cadamosto, Italija, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 29. 5. 1996

Srg 1079/94 Rg-43168

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

Družba BLOK, trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Koper, Marušičeva 5, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1858/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanovitelja z dne 20. 5. 1994.

Ustanovitelj Franc Pogorelc, Zgornje
Škofije 50/c, Škofije, izjavlja, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3061/94 Rg-43170

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

Družba EUREKA, Založništvo in po-
slovne storitve, d.o.o., Koper, Kampel
25/e, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1-1631-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 12. 1994.

Ustanovitelja Rozana Budak iz Buj, Mli-
ni 73 in Giuseppe Debernardi iz Kopra,
Kampel 25/e, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe ter da se celotno preostalo pre-
moženje družbe porabi za kritje stroškov
postopka prenehanja družbe.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3175/94 Rg-43171

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

Družba KIK, podjetje za mednarodno
trgovino, proizvodnjo, zastopništvo, pro-
jektiranje  in  inženiring,  Sežana,  d.o.o.,

Partizanska cesta 21a, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1-2479-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 30. 12. 1994.

Ustanovitelja Egon Kavčič iz Sežane,
Pod Sablanico 2 in Dušan Krt iz Divače, B.
Magajne 5, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe ter da družba ob prenehanju nima
nobenega premoženja.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3352/94 Rg-43173

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

Družba  TEHNOPLAST,  d.o.o.,  pro-
izvodnja, trgovina in storitve, Klanec 2,
Izola, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1-2328-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 31. 5. 1994.

Ustanovitelja Edvin in Adalbert Salvi iz
Izole, Klanec 2, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 2932/95 Rg-43174

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

Družba REFLEX, podjetje za medna-
rodno trgovino, proizvodnjo, zastopniš-
tvo in inženiring, Sežana, d.o.o., Regento-
va 2, Sežana, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1-2331-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljice z
dne 29. 12. 1994.

Ustanoviteljica Zmaga Kavčič iz Seža-
ne, Regentova 2, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe ter da družba ob prenehanju nima
nobenega premoženja.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 232/95 Rg-43175

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

Družba KANZO, trgovsko, gostinsko
in turistično podjetje, d.o.o., Koper, Ve-
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gova 24/c, Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-3175-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 27. 12. 1994.

Ustanovitelj Zoran Kanduč iz Kopra, Ve-
gova 24/c, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3205/94 Rg-43179

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

Družba DARING – STORITVE, d.o.o.,
Hruševje, Hruševje 6b, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1-2237-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja z dne 15. 12. 1994.

Ustanovitelj Darko Vidakovič iz Hrušev-
ja, Hruševje 6b, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 388/96 Rg-43181

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

Družba QI – DENT, trgovina z medi-
cinsko sanitetnimi pripomočki in mate-
riali, d.o.o., Krvavi potok 37, Krvavi po-
tok, ki je vpisana pri tem sodišču pod vlož-
no št. 1-1773-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne 3. 5.
1996.

Ustanovitelj Michele Anzigliero iz Itali-
je, Vicenza, Romano D’ezzelino, Via col
Bastia 1, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3418/94 Rg-43182

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

Družba Primotrans, trgovinsko izvoz-
no-uvozno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Izola, Ul. IX. korpusa 13, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1-1651-00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družbenika Ivica in Valent Vukelja, oba
iz Izole, Ul. IX. korpusa 13, izjavljata, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenika v razmer-
ju poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3142/94 Rg-43184

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

Družba HLADNIK, podjetje za uspo-
sabljanje voznikov motornih vozil, d.o.o.,
Postojna, Tržaška 36, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-1109-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja z dne 1. 12. 1994.

Ustanovitelj Milan Hladnik iz Hrašč 12,
Postojna, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 3091/94 Rg-43185

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

Družba HTI, podjetje za raziskave, in-
ženiring, proizvodnjo, kmetijstvo, zuna-
njo in notranjo trgovino ter gostinstvo in
turizem, d.o.o., Gabrje 30, Ilirska Bistri-
ca, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1-1064-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 21. 6.
1994.

Družbeniki Bradelj Rudi in Jaksetič-Bra-
delj Tanja, oba iz Ilirske Bistrice, Vojkov
drevored 10, Kavčič Bernard in Jožica, oba
iz Ilirske Bistrice, Pod Stražico 6 (do sedaj
Gabrje 30), Šlenc Jožef in Zdenka, oba iz
Ilirske Bistrice, Cankarjeva 19 (do sedaj
Cankarjeva 5a), izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se prenese na družbenike, vsakemu
do 1/6.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

KRANJ

Srg 704/94 Rg-16401

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 704/94, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
24. 5. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/949/00, vpiše izbris družbe LO-
KAINŽENIRING, inženiring in svetova-
nje, Škofja Loka, d.d., s sedežem v Škofji
Loki, Titov trg 3 a, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 5. 1995

Srg 434/95 Rg-24021

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 434/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 8.
1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1573/00, vpiše izbris družbe
KRIS-ROYAL, trgovsko podjetje Škofja
Loka, d.o.o., s sedežem v Škofji Loki, Je-
gorovo predmestje 9, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 8. 1995

Srg 518/96 Rg-41750

Družba  ALPINART,  proizvodno,  tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Bled,
s sedežem Kajuhova 17 a, Bled, vpisana na
reg. vl. št. 1/4543/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ko-
mel Odon, Kajuhova 27 a, Bled.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 27. 6. 1996

Srg 672/96 Rg-43680

Družba ŽVEGELJ, d.o.o., turizem in
storitve Bled, s sedežem Bled, Želeška 6,
vpisana na reg. vl. št. 1/4528/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Žve-
gelj Marjan, Želeška c. 6, Bled.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 8. 1996
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Srg 696/96 Rg-43681

Družba AGROCID, d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, storitve in trgovino Bled, s
sedežem Bled, Triglavska 41, vpisana na
reg. vl. št. 1/3240/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pri-
bošič Matjaž, Triglavska 41, Bled.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 6. 1996

Srg 674/96 Rg-43682

Družba TEKSTIL, proizvodnja in tr-
govina Cerklje, d.o.o., s sedežem v Dvor-
jah 89, p. Cerklje na Gorenjskem, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/2395/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Ru-
par Ladislav in Potočnik Tanja, oba Dvorje
89, Cerklje.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 8. 1996

Srg 690/96 Rg-43683

Družba DVOR, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja, marketing, s sedežem v Dvorjah
31, p. Cerklje na Gorenjskem, vpisana na
reg. vl. št. 1/3905/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ci-
perle Janez, Dvorje 31, Cerklje na Gorenj-
skem.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 8. 1996

Srg 1291/95 Rg-43684

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1291/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 8. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4691/00 vpiše izbris družbe PRO-
TEL,  trgovsko  in  storitveno  podjetje,
d.o.o., Cerklje, s sedežem v Dvorjah 61,
Cerklje, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 126/95 Rg-43685

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 126/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 5. 8.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3675/00 vpiše izbris družbe Trgov-
sko podjetje “AMT”, d.o.o., Mojstrana, s
sedežem v Mojstrani, Veliki breg 16, zara-
di prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 165/96 Rg-43686

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 165/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 5. 8.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2287/00 vpiše izbris družbe TEA,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Bled, s sedežem Hrastova 3, Bled, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 178/96 Rg-43689

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 178/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 5. 8.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2708/00 vpiše izbris družbe THAL-
ER COMMERCE, trgovsko, špeditersko
in storitveno podjetje, d.o.o., Jesenice, s
sedežem Cesta na Golico 13, Jesenice, za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 1483/95 Rg-43690

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1483/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 8. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2117/00 vpiše izbris družbe ANAN-
TA, podjetje za inženiring, računovodstvo
in trgovino, d.o.o., s sedežem Gorenja vas
186,  Gorenja  vas,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 1392/95 Rg-43691

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1392/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 8. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2587/00 vpiše izbris družbe MG
STANDARD COMMERCE, podjetje za
zastopstvo, svetovanje in turizem, d.o.o,
Zasip, s sedežem Ledina 14, Bled, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 61/96 Rg-43692

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 61/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 8. 5.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2647/00 vpiše izbris družbe
LES-DEL, splošno lesno podjetje, d.o.o.,
Žabnica, s sedežem Zgornje Bitnje 259/a,

Žabnica, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 5. 1996

Srg 147/96 Rg-43693

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 147/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 5. 8.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4966/00 vpiše izbris družbe TRGO-
PROMET, proizvodnja, storitve, trgovi-
na, d.o.o., s sedežem Jezerska cesta 138a,
Kranj, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 8. 1996

Srg 546/96 Rg-43695

Družba PROP, projektiranje, računal-
ništvo,  organiziranje  in  posredovanje
Bled, d.o.o., s sedežem Cesta v Megre 8,
Bled, vpisana na reg. vl. št. 1/2019/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Čuč-
nik Rado, Cesta v Megre 8, Bled.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 7. 1996

Srg 542/96 Rg-43696

Družba ATLANTA 2, trgovina, marke-
ting, turizem, d.o.o., Lesce, s sedežem Al-
jaževa  3,  Lesce,  vpisana  na  reg.  vl.  št.
1/2373/00, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Va-
lant Marko, Aljaževa 3, Lesce.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 7. 1996

Srg 563/96 Rg-43697

Družba HESTA, proizvodno in trgov-
sko podjetje Kranj, d.o.o., s sedežem v
Zgornji Besnici, Sp. Besnica 105 A, vpisa-
na na reg. vl. št. 1/4986/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bre-
gar Marta iz Zgornje Besnice, Sp. Besnica
105 A.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 5. 1995

Srg 568/96 Rg-43698

Družba TALMEK, gospodarsko sveto-
vanje, finančni inženiring in intelektual-
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ne storitve gospodarskega značaja, d.o.o.,
Škofja Loka, s sedežem v Škofji Loki, Sv.
Duh 102, vpisana na reg. vl. št. 1/1247/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Me-
kiš Blasta, Frankovo naselje 166, Škofja Lo-
ka in Taler Jože, Sv. Duh 102, Škofja Loka.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 7. 1996

Srg 582/96 Rg-43699

Družba  AVANTI,  trgovsko  podjetje
Kranj, d.o.o., s sedežem v Kranju, Ko-
roška c. 39, vpisana na reg. vl. št. 1/2020/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Merlak Damijan in Merlak Marija, oba Ko-
roška 39, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 17. 7. 1996

Srg 560/96 Rg-43700

Družba DEKORATIVA, prodajni stu-
dio, d.o.o., Kranj, s sedežem Kalinškova
19, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/1911/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kaj-
zer Dominik, Kalinškova 19, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 7. 1996

Srg 1426/95 Rg-43703

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1426/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
4. 7. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1834/00 vpiše izbris družbe VBB,
izdelava programske in materialne opre-
me ter servisiranje, vzdrževanje in po-
pravilo računalniških in drugih elektro-
tehničnih naprav, d.o.o., Kranj, s sede-
žem Kranj, Mandelčeva pot 11, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 7. 1996

Srg 169/96 Rg-43704

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 169/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 4. 7.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4629/00 vpiše izbris družbe
KANAL - BETON, proizvodno in grad-

beno podjetje, d.o.o., Kranj, s sedežem
Šempetrska 1 b, Kranj, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 7. 1996

Srg 207/96 Rg-43705

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 207/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 4. 7.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5200/00 vpiše izbris družbe RO-
BERTO,  trgovina  z  mešanim  blagom,
d.o.o.,  Kranj,  s  sedežem  Golniška  57,
Kranj, zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 7. 1996

Srg 144/96 Rg-43706

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 144/96, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 4. 7.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3500/00 vpiše izbris družbe
SERVIS TRILAR, d.o.o., Kranj, s sede-
žem Ljubljanska c. 31a, Kranj, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 7. 1996

Srg 705/96 Rg-44144

Družba CONPRO, računalniški inže-
niring in turizem, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem v Škofji Loki, Frankovo naselje
78, vpisana na reg. vl. št. 1/1278/00, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Kavčič Vinko iz Škofje Loke, Frankovo na-
selje 68 in Čebulj Primož z Jesenic, Kurir-
ska 4.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 9. 1996

KRŠKO

Srg 2812/94 Rg-43157

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

BRUDER, proizvodnja in trgovina Kr-
melj, d.o.o., Spodnje Mladetiče 6, Krmelj,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli Rado Umek
in Anica Umek, oba Sevnica, Cesta na Do-
bravo 46 ter Franci Umek, Krmelj, Spodnje
Mladetiče 6.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 16. 8. 1996

Srg 2691/94 Rg-43158

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

BREKOP,  trgovsko-gostinsko  pod-
jetje Brežice, d.o.o., Cesta bratov Milav-
cev 12, Brežice, se izbriše iz sodnega regi-
stra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel NK Svoboda
Brežice, d.o.o., Cesta prvih borcev 15, Bre-
žice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 16. 8. 1996

Srg 57/95 Rg-43159

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

CERJAK, podjetje za trgovino, pro-
izvodnjo in storitve Brežice, d.o.o., Buko-
šek 69, Brežice, se izbriše iz sodnega regi-
stra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela Cerjak Po-
lona in Cerjak Jožica oba Bukošek 69, Bre-
žice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 16. 8. 1996

Srg 49/95 Rg-43161

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

Podjetje za proizvodnjo in trgovino
EUROSTEP, d.o.o., Krško, C. 4. julija
52/a, Krško, se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela Željko Hor-
vat, C. 4. julija 52/a, Krško in Pukljak Ire-
na, Rešetarova 34, Zagreb, Republika Hr-
vaška.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 16. 8. 1996

Srg 1639/94 Rg-43164

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

NARO, proizvodnja in trgovina Bo-
štanj, d.o.o., Dolenji Boštanj 39, Boštanj,
se izbriše iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel Jože Černič,
Dolenji Boštanj 39d, Boštanj.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 16. 8. 1996
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Srg 94/20126 Rg-1430

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

INŽENIRING KELT, d.o.o., Ljublja-
na,  Dolenjska  cesta  45  E,  reg.  št.  vl.
1/2614/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tone Baron, Ljubljana
in Igor Kajtna, 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 v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico (po 1.000 SIT).

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 5. 1996

Srg 2214/95 Rg-1431

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

UNI –A – BIRO, d.o.o., izobraževanje,
svetovanje in informatika, Bilečanska 5,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/08239/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 4. 1995.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Rogina Andreja in Ro-
gina Andrej, 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 v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico (po 1.000 SIT).

Srg 20123/94 Rg-1432

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

M&J, d.o.o., trgovsko, gostinsko in po-
sredniško  podjetje,  Gospodinjska  23,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/08022/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Josip Mesarič, Reboljeva
4, 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 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 824/95 Rg-1433

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

ORIKS, d.o.o., komercialne finančne
storitve, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
30. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Testen Anton, Brodarjev
trg 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 5. 1996

Srg 9245/94 Rg-1434

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

SIKKRA, d.o.o., svetovalni inženiring,
Tavčarjeva  10,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/15955/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Alenka Žnidarič Stre-
sen, Ljubljana, Viška 67, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 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 ustanoviteljico.

Srg 14638/94 Rg-1435

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

EKOTIP, d.o.o., storitveno in trgov-
sko podjetje, Dolsko 5/c, Dol pri Ljublja-
ni, reg. št. vl. 1/23729/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 4. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marolt Franc, Dolsko 5/c,
Dol pri Ljubljani, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 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 100.000 SIT.

Zoper ta sklepa skupščin o prenehanju
družb po skrajšanem postopku je v smislu

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 6. 1996

Srg 19090/94 Rg-1438

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

EKOMAT, podjetje za trgovino in po-
sredovanje proizvodov v ekološke name-
ne, d.o.o., Zbilje 7 a, Medvode, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Novak Nada, Zbilje
7 a, 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 ustanovitelji-
co Novak Nado, Medvode.

Srg 12597/94 Rg-1439

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

MIANA, agencija za nepremičnine,
d.o.o., Suhadolčanova 32, Ljubljana, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ana Mihelič Trontelj,
Suhadolčanova 32, 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 ustanovitelji-
co Ano Mihelič Trontelj, Ljubljana.

Srg 12279/94 Rg-1440

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

MATRADE, proizvodno, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Kamnik, Jen-
kova 3, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Magyar Božidar, Jenkova
ulica 3, 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
Magyar Božidarja, Kamnik.

Srg 9632/94 Rg-1441

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

PIMING, d.o.o., Blasnikova 19, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.
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Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Trkman Boris, Blasnikova
19, 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
Trkman Borisa, Ljubljana.

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 5. 9. 1996

Srg 17497/94 Rg-1442

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

FORMULA, d.o.o., Pohlinova 12,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gojmir Brenčič, Pohlino-
va 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 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. 9. 1996

Srg 2863/95 Rg-1443

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

SANATECH, d.o.o., Kajakaška 30,
Ljubljana–Šmartno, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Slavec Aleš, Kebetova
10, Kranj, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 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 2827/95 Rg-1444

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

SLADKORČEK, d.o.o., Ziherlova 6,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 26. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Nevenka Njivar, Tu-
njice 12, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 19277/94 Rg-1445

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

Podjetje za transport, turizem in go-
stinstvo TONI TRANS, d.o.o., Ljubljana,
Mali vrh 95, Šmarje Sap, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Globokar, Mali vrh
pri Šmarju 95, Šmarje Sap, 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.

Srg 12631/94 Rg-1446

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

VILO, svetovanje in storitve v infor-
matiki, d.o.o., Omerskova 75, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Alojzij Vintar, Omersova
75, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
3.000 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 8716/94 Rg-1447

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

KO-M, d.o.o., Ul. Franca Mlakarja 3,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Maya, export import,
Handelsgesellschaft M.B.G., Schonierstras-
se 9, A-9065 Gurnitz, Avstrija, 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.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 9. 1996

Srg 17028/94 Rg-1448

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

KAMENČEK, proizvodnja, trgovina
in export-import, d.o.o., Sternenova 9,
Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Stanislav Uršič, Sterne-
nova 9, Vrhnika, (sedaj Šolska ulica 9, Lu-
cija), z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 17479/94 Rg-1449

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

STRA-TRADE, podjetje za proizvod-
njo, servisno dejavnost in zunanjo ter no-
tranjo trgovino, ter zastopanje, d.o.o., Ko-
čevska ul. 13, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Avgust Stražišar, Kočev-
ska ul. 13, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 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.

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 16. 9. 1996

Srg 19320/94 Rg-1450

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

SANI X, storitve, proizvodnja, trgovi-
na, d.o.o., Kremenca 5, Cerknica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marjan Rudolf, Kremen-
ca 5, Cerknica, 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.

Zoper sklep skupščine 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 sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 9. 1996



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4080 Št. 57 – 19. X. 1996

Srg 19052/94 Rg-1451

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

TOP TENIS, šport in trgovina, d.o.o.,
Ob potoku 38, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vehovec Borut in Ve-
hovec (prej Blatnik) Andreja, oba Ob poto-
ku 38, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.

Srg 17461/94 Rg-1452

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

KLEPSIDRA, podjetje za intelektual-
ne storitve, d.o.o., Trg mladinskih delov-
nih brigad 12, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Boris Jesih, Trg mla-
dinskih delovnih brigad 12, Ljubljana in
Janez Stergar, Ul. Majde Vrhovnikove 30,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT,  ki  prevzemata  obveznost  pla-
čila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 9. 1996

Srg 8780/94 Rg-1453

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

AGS – 2000, agencija za gospodarsko
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, V Murglah
161, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kranjc Marko, V Mur-
glah 161, Ljubljana in Mencinger Jože, Ul.
bratov Učakar 4, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.010 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, na vsakega do ene
polovice.

Srg 12270/94 Rg-1454

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

UMAX – TRADE, trženje blaga in sto-
ritev, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 5, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nada Jaklič-Košir,
Ulica OF 14, Izola in Bojan Košir, Gro-
beljska 18, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer denarna sred-
stva na žiro računu vsakemu ustanovitelju
do ene polovice.

Srg 4529/96 Rg-1455

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

KPP, trgovina in storitve, d.o.o., Mala
Loka 15, Domžale, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja  sta  Pirc  Pižem  Marta  in
Pižem   Rado,   oba   Mala   Loka   15,
Domžale,   z   ustanovitvenim   kapitalom
100.000 SIT,  ki  prevzemata  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 23. 9. 1996

MARIBOR

Srg 94/03366 Rg-10025

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03366 z dne 14. 12. 1995,
pod št. vložka 1/02518/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: FORMA, podjetje za tehnične
in oblikovne inovacije, d.d.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Razlagova 3
Osnovni kapital: 15.400 SIT
Ustanovitelj: Durjava Matjaž, izstopil

11. 12. 1995.

MURSKA SOBOTA

Srg 1351/94 Rg-42553

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

Družba KIT, podjetje za stavbno kle-
parstvo,  predelavo  kovin,  izdelavo  in
prodajo kovinskih izdelkov Žižki, d.o.o.,
Žižki  48a,  vl.  št.  1/517/00,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu z dne
30. 12. 1994.

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

Tibaut Štefan, Žižki 45a, kot družbenik
prevzema obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
Tibaut Štefana, Žižki 45a.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 8. 1996

Srg 235/95 Rg-42556

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

Družba ŽALIK, Podjetje za obdelavo
in predelavo kovin Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Trstenjakova 46, vl. št.
1/1528-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu z dne 26. 5. 1995.

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

Žalik Ludvik, Murska Sobota, Trstenja-
kova 46, kot družbenik prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
Žalik Ludvika, Murska Sobota, Trstenjako-
va 46.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 7. 8. 1996

Srg 344/95 Rg-43165

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

Družba LESLEND, Podjetje za inte-
lektualno in storitveno dejavnost Lenda-
va, d.o.o., Lendava, Kolodvorska 20, vl.
št. 1/1211-00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu z dne 29. 8. 1995.

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

Graber Ankica, Maribor, Vita Kraigher-
ja 16, kot družbenica prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.
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Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
družbenico Graber Ankico, Maribor, Vita
Kraigherja 16.

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 16. 8. 1996

Srg 268/95 Rg-44516

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

Družba MONARCH, proizvodno in tr-
govsko podjetje, Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Prvomajska 2, vpisana v
sodni register vl. št. 1/1690/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu z dne 28. 12.
1994.

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

Krstin Zoran, Murska Sobota, Prvomajska
ul. 2 in Režonja Ivan, Ivanci 45/a, kot družbe-
nika prevzemata obveznost plačila vseh mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 23. 9. 1996

NOVA GORICA

Rg-42379

Družba  MAGNETI  GRACINI,  avto-
elektrika,  Nova  Gorica,  d.o.o.,  s  sede-
žem  Vinka  Vodopivca  2,  Nova  Gorica,
ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-02645-00,
preneha  po  skrajšanem  postopku  po
sklepu  ustanoviteljev  družbe  z  dne  28. 6.
1996.

Ustanovitelja sta Gracin Ante, Partizan-
ska cesta 5, Vis, Hrvatska in A.B.C., marke-
ting in proizvodnja, Nova Gorica, d.o.o., ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 28. 6. 1996

Rg-42386

Družba   KONDOR,   d.o.o.,   Trans-
port-trgovina-turizem, Cerkno, s sedežem
Jazne 6, Cerkno, ki je vpisana pri Okrož-
nem sodišču v Novi Gorici, v registru s
št. reg. vl. 1-03041-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu edinega ustanovi-
telja družbe z dne 8. 7. 1996.

Ustanovitelj je Vogrič Marko, Jazne št.
6, Cerkno, ki prevzema obveznosti plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 7. 1996

Rg-44390

Družba UTRIP trgovina, zastopanje in
svetovanje, d.o.o., Ajdovščina, s sedežem
Gregorčičeva 39, Ajdovščina, ki je vpisa-
na pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vl. 1-1513-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu edinega
ustanovitelja družbe z dne 31. 7. 1996.

Ustanovitelj je Velikonja Cvetko, Viška
cesta 69/b, Ljubljana, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 31. 7. 1996

Rg-44398

Družba IDEX, Trgovina z blagom in
storitvami, finančnim in komercialnim
svetovanjem, Sp. Idrija, d.o.o., s sedežem
Spodnja Idrija 255, Spodnja Idrija, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-780-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljev družbe z dne 27. 6. 1996.

Ustanoviteljici sta Petrič Nada, Spodnja
Idrija 255, Spodnja Idrija in Bogataj Vlasta,
Spodnja Idrija 2 a, Spodnja Idrija, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

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

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 6. 1996

NOVO MESTO

Srg 1555/94 Rg-14225

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

Družba EPOS, podjetje za ekonomsko
poslovno svetovanje, organizacijo in za-
stopanje domačih in tujih podjetij Novo
mesto, d.o.o., Slavka Gruma 18, Novo me-
sto, vpisana na reg. vl. št. 1-689/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Andrej Šikovec in Tat-
jana Šikovec oba Slavka Gruma 18, Novo
mesto, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznosti plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Šikovec
Tatjano, Slavka Gruma 18, Novo mesto, ki
je pooblaščena za razdelitev vloženega ka-
pitala v sorazmerju z ustanovnimi deleži
obeh družbenikov.

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

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 5. 1995

SLOVENJ GRADEC

Srg 6715/94 Rg-1436

Družba SIMAC, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, reg. št. vl. 1/7294-00, katere družbeni-
ki so Zlatoper Marjan, Kac Milan in Mar-
tinc Simon, po sklepu skupščine z dne
22. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom prevzamejo Zlato-
per Marjan, Vrunčeva 1, Slovenj Gradec,
Kam Milan, Tomšičeva 5, Slovenj Gradec
in Martinc Simon, Gubčeva 2, Slovenj Gra-
dec.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 18. 6. 1996
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Srg 39/96 Rg-1437

Družba VIALI, podjetje za trgovino,
zastopstvo in marketing, d.o.o., Mežica,
Knapovška 7, reg. št. vl. 1/7537-00, katere
družbeniki so Jasna Bogataj, Primož Pusto-
slemšek in Valerija Grabner, po sklepu
skupščine z dne 6. 2. 1996, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzamejo Jasna Bo-
gataj iz Raven na Koroškem, Čečovje 23/a,
Primož Pustoslemšek iz Mežice, Knapovška
7 in Valerija Grabner iz Raven na Ko-
roškem, Javornik 59.

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

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 9. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-14/96 Ob-4345

Veljavna pravila Sindikata družbe Ko-
vinotehna-MKI Novo mesto, Podbevško-
va 15, Novo mesto, ki so bila dne 24. 9.
1996 sprejeta na članskem sestanku, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zap. št. 143.

Št. 127-15/96 Ob-4346

Veljavni statut Sindikalne konference
srednjih šol in dijaških domov Novo me-
sto, Ulica talcev 3a, Novo mesto, ki je bil
dne 18. 9. 1996 sprejet na članskem sestan-
ku, se sprejme v hrambo pri Upravni enoti
Novo mesto.

Statut sindikata je vpisan v evidenco te-
meljnih aktov sindikatov pod zap. št. 144.

Št. 028-32/93-3 Ob-4350

I. Ugotovi se, da so pravila samostojne-
ga sindikata delavcev upravnih organov
skupščine Občine Trebnje, katera so bila z
odločbo št. 028-21/93-3 z dne 14. 7. 1993
sprejeta v hrambo pri Sekretariatu za druž-
beno planiranje in gospodarstvo Občine
Trebnje in vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 30, prenehala veljati
dne 2. 10. 1996 in se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Ob-4351

II. Ugotovi se, da so pravila zveze Svo-
bodnih  sindikatov  Slovenije,  sindikata
gozdarstva   Trebnje,   z   odločbo   št.
028-31/93-3 z dne 18. 11. 1993 sprejeta v
hrambo pri Sekretariatu za družbeno plani-
ranje in gospodarstvo Občine Trebnje in vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.

št. 31, prenehala veljati dne 2. 10. 1996 in
se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 024-3/96 Ob-4452

Republika Slovenija, upravna enota Slo-
venj Gradec, oddelek za občo upravo, druge
upravne naloge in skupne zadeve je dne 10.
10. 1996 vpisana v evidenco statutov sindi-
katov pod zap. št. 3/96 pravila Sindikata
Neodvisnost  KNSS  Johnson  Controls  –
NTU, Pod gradom 1, Slovenj Gradec.

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

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 2/94 S-372

To sodišče je s sklepom St 2/94 dne 7. 10.
1996 zaključilo stečajni postopek nad dolž-
nikom Vogue & Kline Production, d.o.o.,
Stari trg 3, Ljubljana.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
tega sklepa izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
v 15 dneh po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 10. 1996

St 69/96 S-373

To sodišče je s sklepom St 69/96 dne
9. 10. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom J & J, d.o.o., Domžale, Mač-
kovci 63.

Za stečajno upraviteljico se imenuje odv.
Maja Remšak iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 15. 1. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
9. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 9. 10. 1996

St 16/96 S-374

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
16/96 z dne 9. 10. 1996, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Ceport, Medna-
rodni cestni transport, d.d., Šempeter,
Žnidarčičeva 9.

Stečajni upravitelj je odv. Peter Gaber iz
Nove Gorice, Gradnikove brigade 6.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima.

Taksa za prijavo terjatev se plača v viši-
ni 5% od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar največ do vredno-
sti 2000 točk.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 2. 1997 ob 14. uri, v sobi št. 310/III tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 9. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 9. 10. 1996

St 1/93, St 2/93, St 3/93,
St 4/93, St 5/93, St 6/93,
St 7/93, St 8/93 S-375

Stečajni senat tega sodišča je dne 8. 10.
1996 sprejel sklep, da se v stečajnih zade-
vah proti dolžnikom Slavnik Internatio-
nal, d.o.o., Koper – v stečaju, Slavnik
Mestni promet obale, d.d., Koper – v ste-
čaju, Slavnik Linijski promet, d.d., Koper
– v stečaju, Slavnik Servis motornih vozil,
d.d., Koper – v stečaju, Slavnik Turistična
delniška družba Koper – v stečaju, Slav-
nik Rent-a-car, d.d., Koper – v stečaju,
Slavnik Avtobusni promet, d.d., Il. Bistri-
ca – v stečaju, Cosmos, d.o.o., Koper – v
stečaju, sprejme odstopna izjava dosedanje-
ga stečajnega upravitelja Alfia Kocjančiča
iz Kopra, Agrarne reforme 17 in se imeno-
vani te funkcije razreši. Za stečajnega upra-
vitelja v prej navedenih družbah v stečaju
se  določi  Alojz  Zorko  iz  Izole,  Strma
pot 18.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 8. 10. 1996

St 9/95-5 S-376

Z dnem 14. 8. 1996 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Industrija vozil
in kmetijske mehanizacije Ljutomer, p.o.,
Ljutomer, Prešernova cesta 40.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 14. 8. 1996

St 14/94 S-377

To sodišče je s sklepom St 14/94 z dne 6.
4. 1995 zaradi prodaje stečajnega dolžnika
kot pravne osebe ustavilo stečajni postopek
zoper stečajnega dolžnika Brest Mineral-
ka, d.o.o. – v stečaju, Cerknica in ga nada-
ljevalo zoper stečajno maso. S sklepom z
dne 25. 9. 1996 pa je zaključilo tudi posto-
pek proti stečajni masi.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 10. 1996
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St 241/93 S-378

To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.
št. St 241/93, nad stečajnim dolžnikom Pre-
voz Radlje, d.d. – v stečaju, III. narok za
preizkus terjatev, dne 23. 10. 1996 ob 13.30,
v sobi št. 28 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 7. 10. 1996

St 8/96 S-379

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Lift-Ing, d.o.o., Ljubljana
Črnuče – v stečaju, za dne 20. 11. 1996 ob
9. uri, v sobi 307/III tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313,
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek, od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 10. 1996

St 9/96 S-380

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St 9/96
z dne 11. 10. 1996, da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Bare konfekcija,
d.o.o., Lokarjev drevored 1, Ajdovščina.

Stečajna upraviteljica je odvetnica Vida
Mali Lemut iz Ajdovščine, Vipavska ce-
sta 2.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima.

Taksa za prijavo terjatev se plača v viši-
ni 5% od vsote prijavljenih terjatev posa-
meznih upnikov, vendar največ do vredno-
sti 2000 točk.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 15. 1.
1997 ob 9. uri, v sobi 110/I tega sodišča.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 11. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 11. 10. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 109/96 La-625

ABC Tehnohit, Trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, Cesta 1.
junija 3, po sklepu 45. seje nadzornega sve-
ta podjetja podaljšuje javni poziv upravi-
čencem notranjem odkupu in interni razde-
litvi v postopku lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
10. 11. 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. 18/96 La-626

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, 6. 4. 1996, 11. 6. 1996, 10. 8.
1996 ter dne 9. 9. 1996 in v Uradnem listu
RS, št.15/96, 20/96, 31/96, 45/96 in 51/96.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 11. 11.
1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po tel.
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjet-
ja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana

La-630

Florina, Ul. Vita Kraigherja 8, Mari-
bor, tretjič podaljšuje rok za javni poziv
upravičencem 1. kroga za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu delnic
podjetja v postopku lastninskega preobliko-
vanja. Rok se podaljša do vključno 25. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer 20. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 45 dne 19. VIII. 1996 ter na oglasnih
deskah podjetja. Vse informacije dobite po
tel. 062/23-491 pri Darji Rojs.

Florina Maribor

La-631

Industrija platnenih izdelkov, Indupla-
ti Holding, p.o., Zgornje Jarše, Kamniška
c. 24, Domžale, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposle-
nim in upokojencem) k vpisu in vplačilu
delnic v okviru interne razdelitve in notra-
njega odkupa.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo 11. 9. 1996.

Rok se podaljšuje do vključno 31. 10.
1996.

Vse dodatne informacije lahko dobijo
upravičenci vsak delovni dan osebno na se-
dežu podjetja ali po tel. 061/721-911 int. 350.

Industrija platnenih izdelkov
Induplati Holding, p.o.

La-632

LIO, Lesna industrija in objekti, Škof-
ja Loka, p.o., podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem) k vpisu in vplačilu delnic
v okviru interne razdelitve in notranjega od-
kupa.

Podaljšanje roka traja 60 dni od objave v
časopisu.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 18. 5. 1996 in nato v Uradnem
listu RS. Drugi poziv je bil objavljen 14. 6.
1996 v časopisu Delo in nato v Uradnem
listu RS. Tretji poziv je bil objavljen 17. 8.
1996 in nato v Uradnem listu RS.

Ob vsaki objavi je bil poziv istega dne
objavljen tudi na oglasnih deskah podjetja.

Rok se podaljšuje zaradi omogočanja
uporabe potrdil po določbi ZLPP.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja pri Ani Ferdin osebno ali po tel.
064/634-100.

LIO, Škofja Loka, p.o.

Št. 121 La-633

Avtomehanika Škofja Loka, d.o.o., Ki-
dričeva 50, Škofja Loka, v skladu s pro-
gramom lastninskega preoblikovanja pod-
jetja, ki ga je odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo LP
00981/1996-TP dne 7. 8. 1996 objavlja jav-
ni poziv.

Podjetje poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja) k vložitvi lastninskih certifikatov,
certifikatov družinskih članov in gotovin-
skem odkupu delnic podjetja v okviru no-
tranjega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53 z
dne 20. IX. 1996. Vlaganje lastninskih cer-
tifikatov in možnost gotovinskega nakupa
delnic podjetja v okviru notranjega odkupa
bo potekala od 17. 10. 1996 do 17. 11. 1996
na sedežu podjetja Škofja Loka, Kidričeva
50, vsak dan od 8. do 12. ure. Podrobnejše
informacije dobite na tel. 064/634-635 pri
Čemažar-Čikič Valeriji.

Avtomehanika, d.o.o., Škofja Loka

La-628

IMP, tovarna telekomunikacijskih na-
prav Telekom, d.o.o., Ljubljana, podalj-
šuje rok za zamenjavo delnic iz interne raz-
delitve za certifikate in rok za odkup delnic
iz notranjega odkupa za 60 dni od dne te
objave v časopisu Delo, do vključno 18. 12.
1996.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo certifika-
te in potrdila za delnice oziroma odkupijo
delnice, je bil objavljen v časopisu Delo,
dne 20. 8. 1996 ter v Uradnem listu RS, št.
48/96.

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposle-
ni in upokojenci podjetja.

Odkup delnic iz interne razdelitve in no-
tranjega odkupa in zamenjava delnic z oz-
nako B s certifikati in potrdili iz 25.a člena
ZLPP, bosta potekala še v roku 60 dni od
dne te objave v časopisu Delo, do vključno
18. 12. 1996, in sicer vsak delovnik med 8.
in 14. uro, na sedežu podjetja v Ljubljani,
Vojkova 58, v blagajni podjetja.

Vplačilo delnic za notranji odkup z de-
narjem se izvede na privatizacijski podra-
čun podjetja št. 50102-698-000-0026661.
Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
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jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, na sedežu podjetja, pri
Jožetu Kovaču, tel. 061/346-672.

IMP Telekom, d.o.o., Ljubljana

La-629

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Lesnina Gramex, trgo-
vina z gradbenimi in reprodukcijskimi
materiali, stroji in orodji, p.o., Ljubljana,
Verovškova 72, podaljšuje javni poziv
upravičencem pri interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja, ki je bil prvič
objavljen dne 6. IX. 1996 v Uradnem listu
RS, časopisu Delo in na oglasni deski pod-
jetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
18. 11. 1996.

Vse dodatne informacije v zvezi s po-
stopkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom so na voljo na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Francka Isop, tel.
061/1683-163.

Lesnina Gramex, Ljubljana

La-627

Skladno s 25. 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), Podjetje Elek-
tro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o., na podlagi progra-
ma o lastninskem preoblikovanju podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01947/1996-MD, z
dne 23. 9. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja

1. Firma in sedež: Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/9124/00.

2. Matična številka: 5227992.
3. Dejavnost: 010105.
Osnovna dejavnost podjetja je distribu-

cija električne energije, nakup in prodaja
električne energije, proizvodnja električne
energije.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot družbeno podjetje s
100% družbeno lastnino, s tem, da je 96,50%
celotnega kapitala lastnina Republike Slo-
venije, po pogodbi o določitvi deleža v ka-
pitalu, sklenjeni z Vlado Republike Slove-
nije.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Republika Slovenija – 96,50%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 0,35%,
– Odškodninski sklad – 0,35%,
– Sklad RS za razvoj – 0,70%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 0,70%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

1,40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za di-

stribucijo električne energije, p.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja in podje-
tij, v katerih ima podjetje kapitalske nalož-
be), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Delo in Ljubljanski dnev-
nik ter na oglasni deski podjetja (s tem, da
rok začne teči z dnem zadnje objave), za-
menjajo lastniške certifikate, zaposleni v
podjetju pa tudi potrdila za neizplačani del
plač za začasnice (kasneje delnice) ter tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

Upravičenec, ki zamudi rok, ne more so-
delovati pri interni razdelitvi delnic.

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju Elektro Ljubljana, Jav-
no podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o. Preostanek delnic, ki ne bo razde-
ljen niti na ta način, bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj v skladu z zakonom.

V primeru preplačila samih upravičen-
cev, bo podjetje skladno z zakonom upošte-
valo kriterij proporcionalnosti za vsakega
upravičenca in viške certifikatov in potrdil,
preneslo v notranji odkup delnic.

Delnice, ki bodo razdeljene upravičen-
cem v okviru interne razdelitve, so navad-
ne, glasijo se na ime in so neprenosljive dve
leti od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup delnic:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za di-

stribucijo električne energije, p.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja) in podje-
tij, v katerih ima podjetje kapitalske nalož-
be, da lahko sodelujejo pri notranjem odku-
pu delnic podjetja.

Notranji odkup delnic (začasnic) bo po-
tekal istočasno z interno razdelitvijo delnic
v višini 40% družbenega kapitala z upošte-
vanjem 50% popusta.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu in pravilom notra-
njega odkupa.

Upravičenci bodo delnice notranjega od-
kupa vplačevali s presežnimi certifikati, po-
trdili za neizplačani del plač in denarnimi
vplačili.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa, razen v primeru dedovanja in imajo
enake lastnosti kot delnice, ki jih določa
tretji odstavek 35. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94).

8. Način vplačil
Delnice iz interne razdelitve, kot iz pro-

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali v splošni službah poslov-
nih enot in uprave javnega podjetja:

– PE Elektro Kočevje, Cesta na Trato 6,
Ljubljana,

– PE Elektro Ljubljana mesto, Kotniko-
va 8, Ljubljana,

– PE Elektro Ljubljana okolica, Sloven-
ska 58, Ljubljana – I. nadstropje, soba šte-
vilka 116 in 124,

– PE Elektro Novo mesto, Ljubljana 7,
Novo mesto,

– PE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25,
Trbovlje,

– Uprava javnega podjetja, Slovenska
58, Ljubljana – I. nadstropje, soba številka
116 in 124, vsak delovni dan od 8. do 13.
ure.

Gotovinsko vplačane delnice se vplača-
jo na poseben privatizacijski podračun z na-
vedbo “plačilo kupnine za delnice podjetja
v notranjem odkupu”.

Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bo na vpogled na sedežu podjetja.

9. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan pri:

– Volf Branko, Elektro Kočevje, tel.
061/853-231,

– Bernik Peter, Elektro Ljubljana mesto,
tel. 061/323-844,

– Hofbauer Barbara, Elektro Ljubljana
okolica, tel. 061/1315-255,

– Štukelj Jolanda, Elektro Novo mesto,
tel. 068/323-330,

– Flis Mirko, Elektro Trbovlje, tel.
0601/27-644,

– Kokalj Franc, uprava javnega podjetja,
tel. 061/1315-255.

Elektro, Ljubljana

Št. 37-96 La-634

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94,
37/95 in 24/96) in 16. členom uredbe o pri-
pravi programa preoblikovanja in o izvedbi
posameznih načinov lastninskega preobli-
kovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94, 68/94, 37/95 in 24/96),
objavlja Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o., Ce-
sta prvih borcev 5, Brežice, na podlagi pro-
grama lastninskega preoblikovanja podjet-
ja, ki ga je z odločbo št. LP 00972/1996-ST
z dne 9. 10. 1996, odobrila Agencija Repub-
like Slovenije za prestrukturiranje in priva-
tizacijo, program lastninskega preoblikova-
nja podjetja Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o.

I. Podatki o podjetju
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1. Firma  in  sedež:  Proizvodno  in
trgovsko  podjetje  Vino  “Bizeljsko-Bre-
žice”,  p.o.,  Cesta  prvih  borcev  5,
Brežice.

Podjetje je registrirano pri registrskem
sodišču v Krškem, s sklepom št. Srg 456/89
z dne 26. 6. 1990, pod št. registrskega vlož-
ka 1-218/00 Novo mesto.

2. Matična številka: 5132347.
3. Dejavnost: 15.93
Osnovna dejavnost podjetja je:
– proizvodnja mineralnih vod in brezal-

koholnih pijač,
– proizvodnja vina iz grozdja.
4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o.,

Brežice je podjetje v 100% družbeni lastni-
ni in je organizirano kot podjetje s popolno
odgovornostjo.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovane družbe:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 7,9%,

2. Odškodninski sklad RS – 7,9%,
3. Sklad RS za razvoj – 15,82%,
4. zadružni upravičenci – 0,95%,
5. upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
6. notranji odkup – 47,43%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 436,607.000
SIT. Za navedeno višino družbenega kapi-
tala bo podjetje izdalo 432.466 začasnic (da-
lje: delnic), ki jih bo po vpisu preoblikova-
nja podjetja v sodni register nadomestilo z
delnicami, z nominalno vrednostjo ene del-
nice v višini 1.000 SIT.

Za zavarovanje pravic zadružnih upravi-
čencev bo podjetje začasno preneslo 4.141
delnic na Sklad RS za razvoj.

Podjetje je skladno uredbi oblikovalo re-
zerve v višini 139,242.000 SIT.

Podjetje je izbralo naslednje načine last-
ninskega preoblikovanja:

1. interna razdelitev delnic – v višini
20% družbenega kapitala (86.493 delnic –
“navadne delnice”, prodajna cena delnice je
1.322 SIT),

2. notranji odkup podjetja – v višini
47,43% družbenega kapitala (205.100 del-
nic – “navadne delnice, prodajna cena del-
nice je 1.322 SIT),

3. prenos navadnih delnic na Pokojnin-
ski sklad – v višini 7,9% družbenega kapita-
la (34.183 delnic – “navadne delnice”, pro-
dajna cena delnice je 1.322 SIT),

4. prenos navadnih delnic na Odškod-
ninski sklad – v višini 7,9% družbenega
kapitala (34.183 delnic – “navadne delni-
ce”, prodajna cena delnice je 1.322 SIT),

5. prenos navadnih delnic na Sklad RS
za razvoj – v višini 16,77% družbenega ka-
pitala (72.507 delnic – “navadne delnice”,
prodajna cena delnice je 1.322 SIT).

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o., Brežice,
poziva zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja, da pristopijo k pro-
gramu interne razdelitve in notranjega od-
kupa delnic podjetja Vino “Bizeljsko-Bre-
žice”, p.o., Brežice.

4.1 Interna razdelitev delnic

Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o., Brežice,
poziva zgoraj navedene upravičence, da v
roku 30 dni od objave poziva v Uradnem
listu RS predložijo svoje lastniške certifika-
te ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi
delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo z ob-
javo poziva v časopisu Delo in na oglasne
deske podjetja.

V primeru, če upravičenci ne bodo dose-
gli 20%, bo podjetje za preostanek delnic
do 20% vrednosti celotnega družbenega ka-
pitala podjetja, opravilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih.

Interna razdelitev bo potekala na sedežu
podjetja Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o., Ce-
sta prvih borcev 5, Brežice, vsak delovni
dan od 9. do 13. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa v časopisu
Delo in na oglasne deske podjetja.

V razpisnem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 9. in 13. uro na sedežu podjetja.

V primeru, če bo vrednost predloženih
certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in
upokojencev večja od 20% družbenega ka-
pitala, lahko upravičenci, ki so sodelovali
pri interni razdelitvi, presežne lastniške cer-
tifikate uporabijo za kupnino za delnice v
programu notranjega odkupa, tako da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

Te delnice so navadne, imenske in ne-
prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem niti po drugem krogu vpiso-
vanja lastniških certifikatov, bo podjetje pre-
neslo na Sklad RS za razvoj za namene od-
prodaje pooblaščenim investicijskim druž-
bam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2 Notranji odkup delnic
Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o., Brežice,

poziva zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence, da v roku 30 dni od objave tega
poziva pristopijo k programu notranjega od-
kupa delnic. Notranji odkup delnic bo pote-
kal istočasno z interno razdelitvijo delnic v
višini 47,43% družbenega kapitala, z upo-
števanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo prvi paket delnic notranje-
ga odkupa vplačali s presežnimi certifikati
in denarnimi vplačili.

Kupnina vplačana z denarnimi vplačili,
se revalorizira z indeksom prodajnih cen.

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
niške certifikate in gotovino, bo potekalo na
sedežu podjetja vsak delovnik med 9. in 13.
uro, v 30-dnevnem razpisnem roku, ki prič-
ne teči od dneva objave v Uradnem listu
RS. Vpisni rok je prekluziven.

Delnice se za gotovino vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in
informiranje – podružnica Brežice, št.
51620-698-75228, z navedbo: “plačilno kup-
nine za delnice v notranjem odkupu”. Vsako
nakazilo na poseben privatizacijski podračun
podjetja pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, upravičenec doka-
že s potrjeno položnico na blagajni podjetja v
30 dneh po objavi v Uradnem listu RS.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega od-
kupa, dajejo pravico do dividende, so ne-
prenosljive zunaj programa notranjega od-
kupa in imajo enake lastnosti kot delnice, ki
jih določa tretji odstavek 35. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja.

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa, v zameno za pre-
sežne certifikate, so enake kot delnice inter-
ne razdelitve in so neprenosljive dve leti od
izdaje, razen z dedovanjem, po preteku dveh
let pa so enake kot ostale delnice notranjega
odkupa.

V primeru, da bodo udeleženci z last-
niškimi certifikati presegli celoten znesek
družbenega kapitala, ki je predviden za no-
tranji odkup, bo podjetje pri znižanju upo-
rabilo proporcionalni kriterij. Če pa bo pre-
sežek nastal z gotovinskimi vplačili, bo pod-
jetje pri zniževanju vplačil uporabilo pro-
porcionalni kriterij. Če pa bo presežek nastal
z gotovinskimi vplačili, bo podjetje pri zni-
ževanju vplačil uporabilo kriterij povprečne
mesečne plače zadnjih treh mesecev.

V. Dodatne informacije
Zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci

lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s
sodelovanjem pri lastninskem preoblikova-
nju podjetja na sedežu podjetja ali po tel.
0608/61-331, vsak delovni dan med 9. in
13. uro. Kontaktna oseba Čule Mihajlo.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana.

Vino “Bizeljsko-Brežice”, p.o.

Št. 127/96 La-635

AZ, Atelje za zlatarstvo, d.o.o. Ljublja-
na, Mestni trg 19-20, v okviru programa
lastninskega preoblikovanja podjetja, ki ga
je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odloč-
bo št. LP 01404/1996-GV z dne 12. 9. 1996,
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja

1. Firma: AZ, Atelje za zlatarstvo,
d.o.o. Ljubljana.

Sedež: Ljubljana, Mestni trg 19-20.
Matična številka: 5048354.
2. Osnovne dejavnosti:
– izdelava in predelava nakita in drugih

izdelkov iz plemenitih kovin in njihovih zli-
tin, brez ali z vdelanimi pravimi, dragimi,
poldragimi in sintetičnimi kamni,

– trgovina na debelo in drobno z naki-
tom in drugimi izdelki iz plemenitih kovin
in njihovih zlitin brez ali z vdelanimi pravi-
mi,  dragimi,  poldragimi  in  sintetičnimi
kamni,
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– servisiranje izdelkov iz plemenitih ko-
vin,

– storitve za individualna naročila v zla-
tu in srebru,

– ocenjevanje vrednosti nakita,
– graviranje,
– odkup zlata in srebra,
– trgovina na debelo in drobno z urami,
– trgovina na debelo in drobno: legure iz

plemenitih in neplemenitih kovin za
zdravstvo, zobozdravstvo in industrijo,

– trgovina na debelo in drobno z galan-
terijo, bižuterijo, bazarsko blago,

– trgovina na debelo in drobno s pred-
meti starinarne in umetnine,

– trgovina na debelo in drobno s slikami,
– posredovanje, svetovanje, komisijska

prodaja na debelo in drobno.
3. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje v mešani lastnini, nominirani

kapital podjetja je sestavljen iz družbenega
kapitala v višini 98,80057% in vlog vlaga-
teljev-fizičnih oseb v višini 1,19943%, tako
da nenominirani kapital pripada družbene-
mu in zasebnemu kapitalu.

4. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:

– 9,88% Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,

– 9,88% Odškodninski sklad,
– 19,76% Sklad Republike Slovenije za

razvoj,
– 19,76% upravičenci iz naslova interne

razdelitve,
– 39,52% upravičenci iz naslova notra-

njega odkupa,
– 1,20% zasebni kapital-vloge doseda-

njih vlagateljev.
5. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
5.1. prenos navadnih delnic na sklade v

višini 40% družbenega kapitala, od tega:
– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-

ga in invalidskega zavarovanja,
– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije za

razvoj.
5.2. interna razdelitev delnic do vseh

možnih 20%.
5.3. notranji odkup delnic do vseh mož-

nih 40%.
6. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
6.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku “Ljubljanski dnevnik” predložijo
lastniške certifikate oziroma potrdila v za-
meno za delnice interne razdelitve.

V primeru, če ostane del delnic nerazde-
ljen, bo podjetje za preostanek po preteku 30.
dnevnega roka iz prejšnjega odstavka naredi-
lo interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih s pozivom na zamenjavo lastniških cer-
tifikatov v roku 10 dni po objavi. Eventualni
preostanek delnic do 20% vrednosti družbe-
nega kapitala bo podjetje preneslo v skladu z
zakonom na Sklad za namene odprodaje poob-
laščenim investicijskim družbam.

V primeru, da bo predloženih lastniških
certifikatov oziroma potrdil več, kot je raz-
položljivih delnic, namenjenih za interno
razdelitev, se bodo presežni lastniški certi-
fikati oziroma potrdila uporabili za notranji
odkup.

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Prodajna ce-
na za delnico je 1.250 SIT.

6.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse upravičence (zapo-

slene, bivše zaposlene in upokojence), da v
roku 30 dni od dne objave tega poziva v
časniku “Ljubljanski dnevnik” z vplačilom
pristopijo k programu notranjega odkupa.

Delnice, ki jih podjetje odkupi od Sklada
Republike Slovenije za razvoj v korist ude-
ležencev programa notranjega odkupa in se
vplačujejo s presežnimi lastninskimi certifi-
kati iz interne razdelitve, so navadne delni-
ce prve emisije z oznako C, delnice, ki se
kupujejo z gotovino in ostalimi načini pa so
navadne delnice z oznako D. Delnice imajo
nominalno vrednost 1.000 SIT. Prodajna ce-
na za delnico je ob upoštevanju 50% popu-
sta 625 SIT in se za vplačilo v gotovini
revalorizira z indeksom drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993 do dneva odkupa od Skla-
da RS za razvoj.

7. V interni razdelitvi in notranjem od-
kupu, ko se bodo delnice zamenjevale za
lastniške certifikate in ko bo prihajalo do
presežkov, se bo pri mejnem nedoseganju
nominalne vrednosti delnice upoštevalo zao-
kroževanje (do vključno 500 SIT upravi-
čencu ne pripada nova delnica, nad 500 SIT
pa mu pripada). V kolikor se tudi pri upora-
bi tega kriterija ne bodo mogle razdeliti vse
delnice, se bo enak princip upošteval v dru-
gem krogu zaokroževanja, kjer bodo sode-
lovali le tisti upravičenci, ki v prvem krogu
niso prišli do dodatne delnice.

8. Delnice interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci vplačevali v
prostorih finančno-računovodske službe
podjetja v 30. dnevnem prekluzivnem roku
od dne objave tega poziva v časniku
“Ljubljanski dnevnik” vsak delovni dan od
8. do 12. ure.

V gotovini bodo upravičenci delnice
vplačevali na poseben privatizacijski podra-
čun podjetja št. 50101-698-000-0026859.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Stanič Rinaldu in
Hočevar Julijani, tel. 061/212-743 in tel.
061/212-724.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka agencije ni udeleže-
val kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svo-
jih pravic v roku 15 dni od dneva te objave s
pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade Republike Slovenije v
Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Atelje za zlatarstvo, d.o.o.
Ljubljana

Ob-636

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je z odločbo št. LP
01011/1996-BR z dne 3. 10. 1996 odobrila

Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, podjetje Kmetijsko gospodarstvo
Lendava, p.o., Lendava, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma: Kmetijsko gospodarstvo Len-
dava, p.o., Kolodvorska 1, Lendava.

2. Matična številka: 5103835.
3. Registracija podjetja: podjetje je vpi-

sano v sodni register pravnih oseb pri regi-
strskem sodišču v Murski Soboti, enota v
Murski Soboti, reg. št. vložka 1/538-00.

4. Dejavnost podjetja
Pretežna dejavnost podjetja je kmetijska

proizvodnja – poljedeljstvo.
5. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
6. Predvidena lastniška struktura preob-

likovanega podjetja:
– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in

invalidskega zavarovanja,
– 10% Slovenski odškodninski sklad,
– 20% Sklad RS za razvoj,
– 20% upravičenci iz interne razdelitve,
– 40% udeleženci notranjega odkupa.
6.1. Predviden način lastninskega preob-

likovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup delnic – 40% družbe-

nega kapitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje Kmetijsko gospodarstvo Lenda-

va, p.o., Lendava, poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da v roku 30 dni od objave tega
oglasa v dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja, predložijo lastniške certifikate v
zameno za poslovne deleže. Če bo vrednost
tako zbranih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bo njihov presežek propor-
cionalno uporabljen za notranji odkup. Če
pa bo vrednost zbranih certifikatov manjša
od 20% družbenega kapitala, bo objavljen
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih.

7.2. Notranji odkup delnic
Podjetje Kmetijsko gospodarstvo Lenda-

va, p.o., Lendava, poziva vse zaposlene,
nekdanje zaposlene in upokojene delavce
podjetja, da v roku 30 dni od objave tega
oglasa v dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
ali s presežki lastniških certifikatov iz inter-
ne razdelitve s tem, da se pri vplačilu v
gotovini nominalna vrednost delnice reva-
lorizira z indeksom rasti drobnoprodajnih
cen od 1. 1. 1993. Delnice, ki ne bodo od-
kupljene v prvem obroku, bo do končnega
odkupa zadržal in z njimi upravljal Sklad
RS za razvoj.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in progra-

ma notranjega odkupa bodo upravičenci lah-
ko vplačevali v računovodstvu na sedežu
podjetja vsak delovni dan od 8. do 14. ure, v
roku 30 dni po objavi tega oglasa. Gotovin-
sko vplačane delnice se vplačajo na pose-
ben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, št.
51920-698-71554, z navedbo “plačilo kup-
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nine za delnice v notranjem odkupu”. Hkra-
ti z vplačilom in prevzemom delnic upravi-
čenci podpišejo tudi izjavo o pristopu k pra-
vilom notranjega odkupa in soglasje k aktu
o preoblikovanju z družbeno pogodbo.

Roki iz tega poziva so prekluzivni. Upra-
vičenec, ki zamudi rok, izgubi pravico do
sodelovanja v postopku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

9. Dodatne informacije o sodelovanju pri
lastninskem preoblikovanju podjetja ter po-
goji vplačila in prevzema delnic posreduje
Slavko Horvat na tel. 069/78-202, ali jih
upravičenci lahko dobijo osebno na sedežu
podjetja.

Kmetijsko gospodarstvo Lendava, p.o.
Lendava

La-637A

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterina, d.o.o., Kamnik, Pe-
rovo 20, katere družbeni kapital ki je pred-
met lastninjenja, izhaja iz neodplačano pre-
nešenega dela družbenega kapitala Veteri-
narskega zavoda “ljubljanske regije”, p.o.,
Grosuplje, na osnovi programa lastninskega
preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP
02086/1996-MP z dne 4. 10. 1996, odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterina, d.o.o.,
Kamnik, Perovo 20.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5958342.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, organizira
nova kapitalska družba s firmo Veterina,
d.o.o. Na podlagi vlaganj po 147. členu za-
kona o veterinarstvu predstavlja delež Ob-
čine Domžale v kapitalu Veterine, d.o.o.,
Kamnik 47,68% in delež Občine Kamnik v
kapitalu Veterine, d.o.o., Kamnik 31,79%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura:
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 25,830.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– znani lastniki v Občini Domžale in
Kamnik) – 79,48%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 4,10%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
8,21%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
8,21%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 4,10% celotnega ka-
pitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 8,20% celotnega ka-
pitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
8,20% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterina, d.o.o., Kamnik, Perovo 20.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Kamnik, vpiše-
jo deleže v zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Kamnik objavljen interni razpis za no-
tranjo razdelitev deležev za lastninske certi-
fikate ožjih družinskih članov zaposlenih,
in sicer najkasneje v treh dneh po preteku
roka za oddajo certifikatov I. kroga upravi-
čencev. Rok za predložitev lastninskih cer-
tifikatov je 10 dni po objavi internega razpi-
sa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski
zavoda in DE Kamnik vpišejo in vplačajo
deleže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevnik rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v

roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 212 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.010 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: – Veterinarski zavod “ljubljan-
ske regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Ta-
borska 32, – Veterina d.o.o., Kamnik, Pero-
vo 20.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterino, d.o.o., Kamnik”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

La-637B

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Vet. dom, d.o.o., Domžale,
C. talcev 19/c, katere družbeni kapital ki je
predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačano
prenešenega dela družbenega kapitala Ve-
terinarskega zavoda “ljubljanske regije”,
p.o., Grosuplje, na osnovi programa lastnin-
skega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št.
LP 02086/1996-MP z dne 4. 10. 1996, odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.
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Izločeni del podjetja: Vet. dom, d.o.o.,
Domžale, C. talcev 19/c.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5958318.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, organizira
nova kapitalska družba s firmo Vet. dom,
d.o.o., Domžale.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura:
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 2,310.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,86% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,72% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40,16% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Vet. dom, d.o.o., Domžale, C. talcev 19/c.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Domžale, vpiše-
jo deleže v zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Domžale objavljen interni razpis za no-
tranjo razdelitev deležev za lastninske cer-
tifikate ožjih družinskih članov zaposlenih,
in sicer najkasneje v treh dneh po preteku
roka za oddajo certifikatov I. kroga upravi-
čencev. Rok za predložitev lastninskih cer-
tifikatov je 10 dni po objavi internega razpi-
sa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delav-
ce), da v roku 30 dni po objavi tega oglasa
in poziva v dnevniku Delo ter na oglasni
deski zavoda in DE Domžale vpišejo in
vplačajo deleže notranjega odkupa s 50%
popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 93 deležev oznake G z nomi-
nalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.026 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: – Veterinarski zavod “ljubljan-
ske regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Ta-
borska 32, – Vet. dom, d.o.o., Domžale, C.
talcev 19/c.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Vet. dom, d.o.o., Domžale.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-

jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

La-637C

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja, d.o.o.,
Litija, Ježa 12, katere družbeni kapital ki je
predmet lastninjenja, izhaja iz neodplačano
prenešenega dela družbenega kapitala Ve-
terinarskega zavoda “ljubljanske regije”,
p.o., Grosuplje, na osnovi programa lastnin-
skega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št.
LP 02086/1996-MP z dne 4. 10. 1996, odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja, d.o.o., Litija, Ježa 12

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5958369.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, organizira
nova kapitalska družba s firmo Veterinar-
ska postaja, d.o.o., Litija.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura:
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 4,180.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20,08% celotnega
kapitala družbe,
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– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,92% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
39,92% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja, d.o.o., Litija, Ježa 12.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Litija, vpišejo
deleže v zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Litija objavljen interni razpis za notra-
njo razdelitev deležev za lastninske certifi-
kate ožjih družinskih članov zaposlenih, in
sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka
za oddajo certifikatov I. kroga upravičen-
cev. Rok za predložitev lastninskih certifi-
katov je 10 dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski
zavoda in DE Litija vpišejo in vplačajo de-
leže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 167 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.008 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: – Veterinarski zavod “ljubljan-
ske regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Ta-
borska 32, – Veterinarska postaja, d.o.o.,
Litija, Ježa 12.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo, d.o.o., Liti-
ja.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

La-637Č

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja, d.o.o.,
Kočevje, Roška c. 4, katere družbeni kapital
ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neod-
plačano prenešenega dela družbenega kapi-
tala Veterinarskega zavoda “ljubljanske re-
gije”, p.o., Grosuplje, na osnovi programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je z od-
ločbo št. LP 02086/1996-MP z dne 4. 10.
1996, odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež:
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja, d.o.o., Kočevje, Roška c. 4.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5958334.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, organizira
nova kapitalska družba s firmo Veterinar-
ska postaja, d.o.o., Kočevje.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura:
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 8,650.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,99% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,98% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
39,98% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja, d.o.o., Kočevje.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Kočevje, vpiše-
jo deleže v zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Kočevje objavljen interni razpis za no-
tranjo razdelitev deležev za lastninske cer-
tifikate ožjih družinskih članov zaposlenih,
in sicer najkasneje v treh dneh po preteku
roka za oddajo certifikatov I. kroga upravi-
čencev. Rok za predložitev lastninskih cer-
tifikatov je 10 dni po objavi internega razpi-
sa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4090 Št. 57 – 19. X. 1996

da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski
zavoda in DE Kočevje vpišejo in vplačajo
deleže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 346 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.006 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: – Veterinarski zavod “ljubljan-
ske regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Ta-
borska 32, – Veterinarska postaja, d.o.o.,
Kočevje, Roška c. 4.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo, d.o.o., Ko-
čevje.”

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove
na zakonu temelječe pravice, oziroma prav-
na korist, ter se postopka pri agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dne-
va te objave s pritožbo na Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani.

La-637D

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterina, dobro, Grosuplje,
d.o.o., Ivančna Gorica, Ljubljanska c. NH,
katere družbeni kapital ki je predmet lastni-
njenja, izhaja iz neodplačano prenešenega
dela družbenega kapitala Veterinarskega za-
voda “ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje,
na osnovi programa lastninskega preobliko-
vanja, ki ga je z odločbo št. LP
02086/1996-MP z dne 4. 10. 1996, odobrila
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, objavlja program
lastninskega preoblikovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterina, dobro,
Grosuplje, d.o.o., Ivančna Gorica, Ljub-
ljanska c. NH.

2. Matična številka
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5958326.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, organizira
nova kapitalska družba s firmo Veterina,
dobro, Grosuplje, d.o.o. Na podlagi vlaganj
po 147. členu zakona o veterinarstvu pred-
stavlja delež Občine Grosuplje v kapitalu
Veterine, dobro, Grosuplje, d.o.o., 45,77%.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 12,740.000
SIT, od česar bo odpadlo na posamezne
družbenike:

– znani lastniki (Občina Grosuplje) –
45,77%,

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 10,83%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
21,66%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb –
21,74%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 10,83% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 21,66% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
21,74% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterina, dobro, Grosuplje, d.o.o.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Grosuplje, vpi-
šejo deleže v zameno za lastninske certifi-
kate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Grosuplje objavljen interni razpis za no-
tranjo razdelitev deležev za lastninske certi-
fikate ožjih družinskih članov zaposlenih, in
sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka
za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev.
Rok za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski
zavoda in DE Grosuplje vpišejo in vplačajo
deleže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevnik rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 277 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.002 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: Veterinarski zavod “ljubljanske
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regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Tabor-
ska 32 – Veterina, dobro, Grosuplje, d.o.o.,
Ivančna Gorica, Ljubljanska c. NH.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterino, dobro, Grosuplje,
d.o.o.”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

La-637E

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja, d.o.o.,
Cerknica, Gerbičeva ul. 39, katere družbeni
kapital ki je predmet lastninjenja, izhaja iz
neodplačano prenešenega dela družbenega
kapitala Veterinarskega zavoda “ljubljan-
ske regije”, p.o., Grosuplje, na osnovi pro-
grama lastninskega preoblikovanja, ki ga je
z odločbo št. LP 02086/1996-MP z dne
4. 10. 1996, odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja, d.o.o., Cerknica, Gerbičeva ul. 39.

2. Matična številka
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5958377.
3. Dejavnost družbe je veterinarstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-

čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, Organizira
nova kapitalska družba s firmo Veterinar-
ska postaja, d.o.o., Cerknica.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 8,470.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 19,94% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,99% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
39,99% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja, d.o.o., Cerknica.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Cerknica, vpi-
šejo deleže v zameno za lastninske certifi-
kate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Cerknica objavljen interni razpis za no-
tranjo razdelitev deležev za lastninske certi-
fikate ožjih družinskih članov zaposlenih,
in sicer najkasneje v treh dneh po preteku
roka za oddajo certifikatov I. kroga upravi-
čencev. Rok za predložitev lastninskih cer-
tifikatov je 10 dni po objavi internega razpi-
sa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski

zavoda in DE Cerknica vpišejo in vplačajo
deleže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevnik rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 339 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.010 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: Veterinarski zavod “ljubljanske
regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Tabor-
ska 32 – Veterinarska postaja, d.o.o., Cerk-
nica, Gerbičeva ul. 39.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila
izključno pri bankah in drugih organizaci-
jah za plačilni promet na privatizacijski po-
dračun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
z navedbo: “plačilo kupnine za poslovne
deleže za Veterinarsko postajo, d.o.o., Cerk-
nica”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove
na zakonu temelječe pravice, oziroma prav-
na korist, ter se postopka pri agenciji ni
udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v roku 15 dni od dne-
va te objave s pritožbo na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj Vlade RS v
Ljubljani.
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La-637F

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja, d.o.o.,
Ribnica, Lepovče 4, katere družbeni kapital
ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neod-
plačano prenešenega dela družbenega kapi-
tala Veterinarskega zavoda “ljubljanske re-
gije”, p.o., Grosuplje, na osnovi programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je z od-
ločbo št. LP 02086/1996-MP z dne 4. 10.
1996, odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež

Matično podjetje: Veterinarski zavod
“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja, d.o.o., Ribnica, Lepovče 4.

2. Matična številka:

Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5968364.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.

4. Pravna oblika organiziranosti:
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148.
in 149. členom zakona o veterinarstvu dolo-
čen delež družbenega kapitala, ki je lahko
predmet lastninskega preoblikovanja po za-
konu o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93). V po-
stopku lastninskega preoblikovanja se na
podlagi neodplačano prenešenega dela druž-
benega kapitala Veterinarskega zavoda
“ljubljanske regije” Grosuplje, organizira
nova kapitalska družba s firmo Veterinar-
ska postaja, d.o.o., Ribnica.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja je 4,930.000 SIT,
od česar bo odpadlo na posamezne družbe-
nike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
40%,

– udeleženci prodaje poslovnih deležev
na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja:

– interna razdelitev deležev v višini 20%
družbenega kapitala ali 20,07% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 39,94% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
39,94% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja, d.o.o., Ribnica, Le-
povče 4.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Ribnica, vpišejo
deleže v zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Ribnica objavljen interni razpis za no-
tranjo razdelitev deležev za lastninske certi-
fikate ožjih družinskih članov zaposlenih,
in sicer najkasneje v treh dneh po preteku
roka za oddajo certifikatov I. kroga upravi-
čencev. Rok za predložitev lastninskih cer-
tifikatov je 10 dni po objavi internega razpi-
sa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski
zavoda in DE Ribnica vpišejo in vplačajo
deleže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevnik rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži notranjega odkupa se bodo vpla-
čevali z uporabo presežnih lastninskih cer-
tifikatov (če bo v I. krogu vloženih lastnin-
skih certifikatov za več kot 20% družbene-
ga kapitala) in z gotovinskimi vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 197 deležev oznake G z no-
minalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.008 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju
zavoda ter vsa dokumentacija o programu
lastninskega preoblikovanja zavoda in skle-
pi v zvezi s tem so na razpolago na sedežu
zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: Veterinarski zavod “ljubljanske
regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Tabor-
ska 32, Veterinarska postaja, d.o.o., Ribni-
ca, Lepovče 4.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposle-
ni, bivši zaposleni in upokojeni delavci za-
voda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila iz-
ključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet na privatizacijski podra-
čun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje z na-
vedbo: “plačilo kupnine za poslovne deleže
za Veterinarsko postajo, d.o.o., Ribnica”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

La-637G

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93) Veterinarska postaja, d.o.o.,
Vrhnika, C. gradnje 1, katere družbeni kapi-
tal ki je predmet lastninjenja, izhaja iz neod-
plačano prenešenega dela družbenega kapi-
tala Veterinarskega zavoda “ljubljanske re-
gije”, p.o., Grosuplje, na osnovi programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je z od-
ločbo št. LP 02086/1996-MP z dne 4. 10.
1996, odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
zavoda.

I. Podatki o zavodu
1. Firma in sedež
Matično podjetje: Veterinarski zavod

“ljubljanske regije”, p.o., Grosuplje, Gro-
suplje, Taborska 32.

Izločeni del podjetja: Veterinarska po-
staja, d.o.o., Vrhnika, C. gradnje 1.

2. Matična številka:
Matično podjetje: 5274362.
Izločeni del podjetja: 5868313.
3. Dejavnost: dejavnost družbe je veteri-

narstvo.
4. Pravna oblika organiziranosti:
Matično podjetje je Veterinarski zavod

“ljubljanske regije” Grosuplje s polno od-
govornostjo.

V Veterinarskem zavodu “ljubljanske re-
gije” Grosuplje je bil v skladu s 147., 148. in
149. členom zakona o veterinarstvu določen
delež družbenega kapitala, ki je lahko pred-
met lastninskega preoblikovanja po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93). V postopku lastnin-
skega preoblikovanja se na podlagi neodpla-
čano prenešenega dela družbenega kapitala
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Veterinarskega zavoda “ljubljanske regije”
Grosuplje, organizira nova kapitalska družba
s firmo Veterinarska postaja, d.o.o., Vrhnika.

Zavod nima lastninskih naložb v drugih
podjetjih.

II. Lastninsko preoblikovanje zavoda
1. Predvidena lastninska struktura
Nominalna vrednost osnovnega (nomini-

ranega) kapitala podjetja je 1,770.000 SIT, od
česar bo odpadlo na posamezne družbenike:

– upravičenci iz naslova interne razdeli-
tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa – 40%,
– udeleženci prodaje poslovnih deležev

na podlagi javnega zbiranja ponudb – 40%.
2. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– interna razdelitev deležev v višini 20%

družbenega kapitala ali 19,73% celotnega
kapitala družbe,

– notranji odkup deležev v višini 40%
družbenega kapitala ali 40,02% celotnega
kapitala družbe,

– prodaja deležev z javnim zbiranjem po-
nudb v višini 40% družbenega kapitala ali
40,02% celotnega kapitala družbe.

III. Javni poziv upravičencem k vpisu in
vplačilu deležev novoustanovljene družbe
Veterinarska postaja, d.o.o., Vrhnika, C.
gradnje 1.

1. Interna razdelitev
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene, in upokojene delavce
zavoda), da v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v dnevniku Delo ter na
oglasni deski zavoda in DE Vrhnika, vpiše-
jo deleže v zameno za lastninske certifikate.

V primeru, da bo vrednost zbranih last-
ninskih certifikatov manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo na oglasni deski zavoda in
DE Vrhnika objavljen interni razpis za notra-
njo razdelitev deležev za lastninske certifi-
kate ožjih družinskih članov zaposlenih, in
sicer najkasneje v treh dneh po preteku roka
za oddajo certifikatov I. kroga upravičencev.
Rok za predložitev lastninskih certifikatov je
10 dni po objavi internega razpisa.

Preostanek deležev, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo zavod prenesel na Sklad
RS za razvoj v skladu s 3. odstavkom 23.
člena ZLPP.

V primeru, da bo vrednost predloženih
lastninskih certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, bodo upravičenci presežne
lastninske certifikate porabili kot kupnino
za deleže notranjega odkupa tako, da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

2. Notranji odkup
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse upravičence (zaposle-
ne, bivše zaposlene in upokojene delavce),
da v roku 30 dni po objavi tega oglasa in
poziva v dnevniku Delo ter na oglasni deski
zavoda in DE Vrhnika vpišejo in vplačajo
deleže notranjega odkupa s 50% popustom.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevnik rok,
ne more sodelovati v programu notranjega
odkupa.

Upravičenci se s pisno izjavo odločijo,
da pristopijo k programu notranjega odku-
pa. Ko upravičenci vplačajo kupnino za pr-
vi paket deležev, postanejo udeleženci pro-
grama notranjega odkupa.

Deleži  notranjega  odkupa  se  bodo
vplačevali z uporabo presežnih lastninskih
certifikatov (če bo v I. krogu vloženih last-
ninskih certifikatov za več kot 20% družbe-
nega  kapitala)  in  z  gotovinskimi  vplačili.

3. Javna prodaja z zbiranjem ponudb
Veterinarski zavod “ljubljanske regije”

Grosuplje poziva vse zainteresirane, da v
roku 30 dni po objavi v dnevniku Delo vlo-
žijo ponudbe za odkup 40% dela družbene-
ga kapitala za gotovino.

Za prodajo deležev z zbiranjem ponudb
je namenjeno 71 deležev oznake G z nomi-
nalno vrednostjo 10.000 SIT in prodajno
vrednostjo 10.024 SIT (po otvoritveni bi-
lanci na dan 1. 1. 1993).

Vsi dokumenti o finančnem poslovanju za-
voda ter vsa dokumentacija o programu last-
ninskega preoblikovanja zavoda in sklepi v
zvezi s tem so na razpolago na sedežu zavoda.

Ponudbe morajo zainteresirani dostaviti
na naslov: Veterinarski zavod “ljubljanske
regije”, p.o., Grosuplje, Grosuplje, Tabor-
ska 32, Veterinarska postaja, d.o.o., Vrhni-
ka, C. gradnje 1.

Vse v roku prejete ponudbe bo obravna-
vala in ocenila komisija zavoda v roku 15
dni po zaključku javnega razpisa.

Pri odkupu deležev iz naslova zbiranja
ponudb imajo prednostno pravico zaposleni,
bivši zaposleni in upokojeni delavci zavoda.

IV. Način vplačila
Vpisovanje in vplačevanje deležev iz in-

terne razdelitve in iz programa notranjega
odkupa bo potekalo v roku 30 dni po objavi
poziva, na upravi, na sedežu zavoda: Tabor-
ska 32, Grosuplje, vsak delovnik v času od
7. do 9. ure.

Gotovinska vplačila pa se bodo vršila iz-
ključno pri bankah in drugih organizacijah
za plačilni promet na privatizacijski podra-
čun št. 50130-698-26710 pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje z na-
vedbo: “plačilo kupnine za poslovne deleže
za Veterinarsko postajo, d.o.o., Vrhnika”.

V. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju zavoda pri Mileni Fab-
jan, po tel. 061/763-170 ali osebno na sede-
žu zavoda.

VI. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bila z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice, oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni ude-
leževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj Vlade RS v Ljubljani.

Veterinarski zavod “ljubljanske regije”
Grosuplje

Razpisi delovnih mest

Ob-4360

Novoles – Bor, mize in leseni polpro-
izvodi, Krško, d.o.o., objavlja razpis za de-
lovno mesto:

direktor družbe Novoles – Bor, mize in
leseni polproizvodi, Krško, d.o.o.

Od kandidatov pričakujemo, da bodo po-
leg zakonsko določenih pogojev izpolnje-
vali še naslednje pogoje:

– visoka ali višješolska izobrazba ustrez-
ne smeri,

– pet let delovnih izkušenj na odgovor-
nih delih v gospodarstvu.

Prijave in dokazila o izpolnjevanju po-
gojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Novoles – Lesna industri-
ja Straža, d.d. – kadrovsko pravni sektor,
Straža, Na Žago 6, z oznako “za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem razpisu.

Novoles, d.d.

Št. 52/96 Ob-4405

Pedagoški inštitut, Ljubljana, Gerbičeva
62, razpisuje delovno mesto

mladega raziskovalca
na področju:
– predšolska vzgoja,
– vzgoja za zdrav način življenja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje pra-

vilnika o usposabljanju in vključevanju mla-
dih raziskovalcev v raziskovalne, visokošol-
ske in druge organizacije (Ur. l. RS, št. 38/94).

Prijavo oddajte v kadrovsko službo Pe-
dagoškega inštituta v 8 dneh po objavi.

Prijava naj vsebuje: življenjepis, podat-
ke o šolanju in ocenah, opis delovnih in
strokovnih izkušenj, bibliografijo, podatke
o znanju tujih jezikov in računalništva.

Pedagoški inštitut, Ljubljana

Ob-4446

Na podlagi sklepa upravnega odbora
Centra za promocijo turizma Slovenije z
dne 9. 10. 1996 ter v skladu z določili statu-
ta javnega gospodarskega zavoda Centra za
promocijo turizma Slovenije, objavlja
upravni odbor delovno mesto

direktorja Centra za promocijo turizma
Slovenije.

Za direktorja lahko kandidira oseba, ki
poleg splošnih pogojev, določenih z zako-
nom in drugimi predpisi, izpolnjuje še na-
slednje pogoje:

– da ima višjo ali visokošolsko izobraz-
bo ekonomske, pravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri ali podiplomsko spe-
cializacijo,

– da ima deset let delovnih izkušenj na
področju upravljanja, poznavanja tehnologij
in metodologij vodenja in trženja storitev,

– da obvlada angleški in italijanski ozi-
roma nemški jezik,

– da ima poslovodne in organizacijske
sposobnosti ter da ima osebne značilnosti,
ki so pogoj za uspešno vodenje in doseganje
rezultatov.

Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.

Od kandidatov pričakujemo, da bodo pri-
pravili program dela Centra za promocijo
turizma Slovenije za naslednja štiri leta.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošljite v zaprti kuverti z
označbo “Za razpisno komisijo” v osmih
dneh od objave razpisa na naslov:

Center za promocijo turizma Slovenije,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v os-
mih dneh po odločitvi pristojnega organa.

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ljubljana
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 34-29/96: 23 Ob-4455

V javnem razpisu za dobavo in instalaci-
jo dodatne opreme za centralni računalniški
sistem IBM, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 55 z dne 4. X. 1996, Ob-4202,
Št. 90/96 se v predzadnjem odstavku beseda
“četrtek” nadomesti z besedo “torek”.

Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko

Popravek

Št. 351-3/96 Ob-4454

V javnem razpisu za oddajo komunalno
opremljenega stavbnega zemljišča in grad-
njo  poslovno  trgovskega  objekta  v  Novi
vasi  v  Celju,  objavljenem  v  Uradnem
listu RS, št. 55 z dne 4. X. 1996, Ob-4101,
št. 351-3/96 se:

– šesti odstavek 3.b točke pravilno glasi:
V ceni tudi ni zajeto plačilo spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča;

– prvi odstavek 8. točke pravilno glasi:
Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo
ali v zaprti ovojnici oddajo najkasneje do
4. 11. 1996 na naslov: Sklad stavbnih zem-
ljišč občine Celje, Trg Celjskih knezov 9 – z
oznako “Za javni razpis – Energetika”.

Sklad stavbnih zemljišč občine Celje
Komisija za oddajo stavbnih zemljišč

Popravek

Št. 17/96 Ob-4430

V javnem razpisu za upravitelja Sklada
za investicije v učinkovito rabo energije,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 6. IX. 1996, Ob-4007, se drugi in tretji
odstavek v 5. točki pravilno glasita:

Za pravočasno oddano se šteje ponudba,
ki je prispela na Agencijo RS za učinkovito
rabo energije najkasneje do 22. 11. 1996 do
12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 11. 1996
ob 14. uri, v prostorih Agencije RS za učin-
kovito rabo energije.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo energije

Ob-4244

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Moravske Toplice

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje zimske

službe v sezoni 1996/97
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, Moravske Toplice.

2. Predmet razpisa je izbor ponudnika za
opravljanje zimske službe na lokalnih ce-
stah na celotnem območju Občine Morav-
ske Toplice.

3. Razpisno dokumentacijo prejmejo po-
nudniki na sedežu Občine Moravske To-
plice.

4. Ponudniki morajo svoji ponudbi do-
dati izjavo, da so seznanjeni z obsegom del,
ki so predmet razpisa.

5. Zimska služba vključuje:
– pluženje snega,
– strojni posip z mešanico za posip as-

faltnih vozišč,
– strojni posip s posipnim materialom za

makedamska vozišča,
– označevanje cest s koli.
6. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– vrednost ponujenih del,
– način plačila,
– druge morebitne ugodnosti.
7. Ponudbo morajo ponudniki sestaviti v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa.

8. Rok za dostavo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Zapečateno ponudbo z oznako »Ponud-
ba - Ne odpiraj!« je potrebno dostaviti na
naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjče-
va 3, 9226 Moravske Toplice.

9. Javno odpiranje ponudb bo 11 dan po
objavi v Uradnem listu RS.

10. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v
7 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Moravske Toplice

Št. 759/96 Ob-4267

Občina Radovljica na podlagi odloka o
postopku izvajanja javnega razpisa za od-
dajo naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in spreje-
tega občinskega proračuna za leto 1996 ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca del brez omejitev na
ureditvi parkirišča pred pokopališčem v

Radovljici
1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-

ska 19, Radovljica.
2. Predmet razpisa: ureditev parkirišča

pred pokopališčem v Radovljici.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo s ponudbenimi pogoji od dne-
va razpisa dalje do vključno 18. 10. 1996 od
7. do 9. ure v prostorih Občine Radovljica,
Gorenjska  19,  Radovljica,  soba  št.  13,
prvo nadstropje. Tel. 064/714-080 ali
064/714-222 Klančnik.

4. Orientacijska vrednost del znaša
ca. 3,000.000 SIT.

5. Ponudbo je potrebno dostaviti v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis ureditev parkirišča” naj-
pozneje do 28. 10. 1996, do 12. ure na na-
slov investitorja.

6. Rok pričetka del: november 1996.
Rok zaključka del: december 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.
8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,

28. 10. 1996 ob 12. uri v prostorih male
sejne sobe Občine Radovljica.

9. Ponudniki bodo o rezultatih odpiranja
ponudb in izboru obveščeni najpozneje v
osmih dneh po uradnem odpiranju.

Občina Radovljica

Ob-4342

V skladu z odredbami o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta razširitve
in sanacije Sanitarne deponije Črnivec
ter za reciklažno dvorišče na deponiji

1. Investitor: Komunala Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica.

2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta razširitve in sanacije Sanitarne de-
ponije Črnivec in izgradnje reciklažnega
dvorišča na deponiji.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije, potrebne za izdelavo projekta,
dobite na sedežu Komunale Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica, do dneva odda-
je ponudb, v času med 8. in 10. uro ali na
tel. 064/715-109, pri Mojci Šmid.

4. Predmet razpisa – vsebina javnega na-
ročila

A) Obstoječi odlagalni prostor Sanitarne
deponije Črnivec se zapolnjuje, zato je pred-
videna njegova razširitev.

B) Za pretežno zapolnjeni del deponije
je potrebno predvideti ustrezno tehnologijo
in časovno izvajanje sanacije ter analizirati
vplive deponije na okolje.

C) Za zmanjšanje količine odpadkov se
že izvaja ločeno zbiranje odpadkov (papir,
steklo, kosovni odpadki, bio odpadki z mest-
nih območij in posameznih večjih objek-
tov). Ob odlagališču se bo oblikoval prostor
za reciklažo.

5. Posebne zahteve naročnika
Ponudba naj bo izdelana ločeno za posa-

mezne točke.
Naročnik lahko sklene pogodbo tudi sa-

mo za posamezno od navedenih točk.
Naročnik ni dolžan podpisati pogodbe

za vse navedene točke oziroma za nobeno
od njih, kolikor ponudbe niso sprejemljive.

6. Vrednost dela
Vrednost izdelave projekta po ponudbi.
Okvirna vrednost izdelave projekta je

4,000.000 SIT.
7. Rok za izdelavo projekta je 30 dni po

podpisu pogodbe.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
1. Tehnološka rešitev,
2. Reference in usposobljenost za tovrst-

na dela,
3. Začetek dela in rok izvedbe,
4. Ponudbena cena in pogoji plačila,
5. Ostale ponudbene ugodnosti.
9. Oddaja ponudbe
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

komunale Radovljica, Ljubljanska 27, Ra-
dovljica.

Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
dneva odpiranja, najkasneje do 10. ure.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti,
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
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10. Odpiranje ponudb bo javno in bo iz-
vršeno v sejni sobi Komunale Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica, 11. delovni dan
po objavi javnega razpisa, ob 12. uri. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti prisotni
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Komunala Radovljica

Ob-4343

Javni razpis
za nabavo operacijske mize

1. Predmet razpisa: operacijska miza za
travmatološko-ortopedske operacije.

2. Zahtevane značilnosti ponujene ope-
racijske mize:

– možnost modularne uporabe osnove s
priključki za travmatološke operacije, ope-
racije hrbtenice in intraoperativno diagno-
stiko,

– maksimalna radiolucentnost in dostop-
nost za mobilni rentgenski aparat po vsej
dolžini,

– enostavno spreminjanje položaja v
smeri rotacije,

– možnost drugih optimalnih prilagodi-
tev položaja pacienta za izvajanje operacij
v skladu z osnovnim namenom.

3. Dobavni rok: največ 3 mesece po skle-
nitvi pogodbe.

4. Lokacija: fco dobavljena in montirana
v prostorih bolnišnice.

5. Merila za izbiro najboljšega ponud-
nika:

– ustreznost tehnično-strokovnim razme-
ram,

– reference in cena,
– zagotovljena montaža in servis,
– garancija in način plačila,
– način odplačevanja.
6. Rok  za  oddajo  ponudbe  je  14  dni

po  objavi  v  Uradnem  listu  RS,  na
naslov:  Splošna  bolnišnica  Jesenice,
C. M. Tita 112.

7. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponud-
ba na javni razpis za nakup operacijske mi-
ze”. Na ovojnici mora biti točen naslov po-
nudnika.

8. Odpiranje ponudb bo javno, dne 7.
novembra 1996 ob 13. uri v prostorih sejne
sobe bolnišnice.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica Jesenice

Št. 2941 Ob-4326

Občina Železniki na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za popravilo strehe
na Osnovni šoli Prešernove brigade v

Železnikih
1. Naročnik je Občina Železniki.

2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
popravilo strehe na osnovni šoli; popravilo
strehe zajema gradbena in kleparska dela.

3. Razpisno dokumentacijo, tj. opis del
kot podlago za sestavo ponudbe dobite na
Občini Železniki, Trnje 20, Železniki, pri
Martini Logar – tel. 064/66-171.

4. Orientacijska vrednost del, vključno s
prometnim davkom znaša 1,800.000 SIT.

Ponudniki si lahko ogledajo lokacijo v
času trajanja razpisa po predhodnem razgo-
voru s Francem Rant – ravnateljem OŠ, ki
ga pokličete na tel. 064/66-250.

5. Investitor bo dela oddal po sistemu
“na ključ”.

6. Predvideni rok za izvedbo del je no-
vember 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
8. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti

naslednje podatke:
– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja oziroma družbe ter

odločbo o dovoljenju za opravljanje dejav-
nosti,

– reference,
– garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji.
9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od

objave. Pismene ponudbe z zahtevanimi po-
datki je treba poslati v zaprtih ovojnicah na
naslov Občina Železniki, Trnje 20, 4228 Že-
lezniki. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj, ponudba za popravilo
strehe” in naslovom ponudnika.

10. Odpiranje ponudb bo v sredo, 30. 10.
1996 ob 8. uri, v prostorih Občine Železni-
ki; odpiranje ponudb bo javno.

11. Ponudniki bodo o izbiri pismeno ob-
veščeni v roku 8 dni od dneva odločitve
komisije.

Občina Železniki

Ob-4328

Na osnovi 15. člena odloka o proračunu
Občine Piran za leto 1996 (Ur. objave, št.
18/96) in odredbe o pogojih in načinu jav-
nega razpisa za oddajo del, ki se financirajo
iz proračunskih sredstev (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Občina Piran

javni razpis
za nabavo vozil

Predmet razpisa je izbira najugodnejše-
ga dobavitelja avtomobilov.

Vozila morajo po namembnosti odgo-
varjati karakteristikam vozila za prevoz oseb
8 + 1, možnost prevoza manjših tovorov in
kombinacijo.

Število vozil: 2 kom.
Okvirna vrednost: 3,000.000 a kom,

vključno s PD.
Ponudba mora vsebovati:
– firmo z navedbo dejavnosti ter regi-

stracijo, ki ni starejša od treh mesecev,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– opcijo ponudbe,
– plačilne pogoje z možnostjo delnega

zamika plačila ali kreditiranja,

– garancijske roke,
– navedbo pooblaščenih servisov v bli-

žini kupca,
– opis vozila o ustreznosti napram zah-

tevi razpisu,
– prospektni material s tehničnimi ka-

rakteristikami vozil,
– možnost dodatne opreme.
Merilo za izbor ponudnika:
– kvaliteta,
– ponudbena cena, fiksnost cen, način

plačila,
– dobavni rok,
– garancija in servisna mreža,
– druge ponujene ugodnosti,
– najcenejša ponudba ni obvezno naju-

godnejša.
Dostava ponudb
Ponudbe je potrebno dostaviti v zape-

čateni kuverti z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba za nabavo vozil” na naslov: Občina
Piran, Urad za premoženje in gospodarske
javne  službe,  Tartinijev  trg  2,  6330
Piran.

Rok dostave: najkasneje 10 dni po obja-
vi razpisa v Uradnem listu RS, do 12. ure.

Komisija bo upoštevala samo pravoča-
sno prispele ponudbe in ponudbe, ki izpol-
njujejo zahteve tega razpisa.

Odpiranje ponudb bo na dan zaključene-
ga razpisa ob 13. uri, v mali sejni dvorani
Občine Piran.

Prisotni ponudniki se morajo izkazati s
pooblastilom o zastopanosti.

O izidu razpisa bodo ponudniki obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Dodatne informacije lahko ponudniki do-
bijo na tel. 066/746-201, pri Bogdanu Bab-
niku, vsak delovnik od 8. do 9. ure.

V primeru bistvenega odstopanja ponud-
be od okvirne vrednosti si razpisovalec pri-
držuje pravico, da ne sklene pogodbe za
nabavo.

Razpisovalec nima do ponudnikov, ki ni-
so bili izbrani, nobenih obveznosti.

Občina Piran

Ob-4329

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6

javni razpis
za obnovo stanovanjske hiše

1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6.

2. Predmet razpisa: obnova stanovanjske
hiše.

3. Naziv objekta: Velika Nedelja 11.
4. Kraj: Velika Nedelja.
5. Orientacijska vrednost del: 6,000.000

SIT.
6. Rok izvedbe del: oktober–november

1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
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– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-
čunom,

– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 12.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
obnovo stanovanjske hiše, Velika Nedelja
11” je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti, v roku 10 dni od objave tega razpisa
na naslov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
Ormož.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponud-
be, v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož, ob 10. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Majcen Francu, tel. 062/701-041.

Ob-4330

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6

javni razpis
za rekonstrukcijo ostrešja in obnovo

fasade
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-

sta 6.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija

ostrešja in obnova fasade.
3. Naziv objekta: Kog 1 in Lačaves 20.
4. Kraj: Kog.
5. Orientacijska vrednost del: 3,000.000

SIT.
6. Rok izvedbe del: oktober–november

1996.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6, v sobi št. 12.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
rekonstrukcijo ostrešja in obnovo fasade” je

potrebno dostaviti v zapečateni kuverti, v
roku 10 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponud-
be, v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož, ob 10. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Majcen Francu, tel. 062/701-041.

Občina Ormož

Št. 55/96 Ob-4331

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Ki-
dričeva ul. 1, Slovenj Gradec, objavlja na
podlagi določil zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega varovanja za potrebe Okrožnega
in Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 1,800.000 SIT letno.

3. Informacije dobijo ponudniki pri se-
kretarju Okrožnega sodišča v Slovenj Grad-
cu Zvonku Ulceju, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne stori-
tve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bo priložen trenutno veljavni urad-
ni cenik.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

7. Rok za oddajo ponudb je 8. 11. 1996
do 14. ure.

Ponudbe morajo prispeti do 8. 11. 1996
do 14. ure, v vložišče Okrožnega sodišča v
Slovenj Gradcu, Kidričeva ul. 1, priporoče-
no po pošti ali se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-

bo razpisa “Storitve fizičnega varovanja” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 11.
1996 ob 11. uri, v sejni sobi (št. 33/I.)
Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, Ki-
dričeva 1.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 55/96 Ob-4332

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Ki-
dričeva ul. 1, Slovenj Gradec, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniškega,

potrošnega in računalniškega materiala
ter čistil in toaletno-sanitarnega

materiala
1. Predmet razpisa: dobava pisarniške-

ga, potrošnega in računalniškega materiala
ter čistil in toaletno-sanitarnega materiala
za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča
v Slovenj Gradcu.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 5 mio SIT letno.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave v letu
1997.

4. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije posreduje Zvone Ulcej, tel.
0602/42-471, med 9. in 11. uro, vsak delov-
ni dan.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Cene za material po specifikaciji
morajo biti določene v SIT, fco kupec, s
posebej navedenim zneskom prometnega
davka. Ponudba mora vsebovati: overjeno
dokazilo o registraciji, ne starejše od treh
mesecev, dobavne roke, popuste in druge
ugodnosti, veljavnost ponudbe, jamstvo za
kvaliteto ponujenega materiala, rok plačila
najmanj 30 dni po dobavi.

Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršnoko-
li predplačilo ali krajše plačilne roke, se pri
izbiri ne bodo upoštevale.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo za posamezno vrsto materiala z
različnimi ponudniki, ki bodo za določen
material najugodnejši.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so: celovitost ponudbe, kvaliteta ma-
teriala, fiksnost cen, količinski popusti, stal-
ne količinske zaloge asortimana z možnost-
jo hitre dobave ob nujnem naročilu, brez-
plačna dostava, popusti in druge ugodnosti
ponudnika.

9. Ponudba mora prispeti do vključno
8. 11. 1996 do 14. ure, na naslov: Okrožno
sodišče v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec,
Kidričeva ulica 1.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z navedbo razpisa “Izbor dobavitelja
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pisarniškega materiala, čistil” in z opozori-
lom “Ne odpiraj –javni razpis”. Na kuverti
mora biti točen naslov ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo v pone-
deljek, 11. 11. 1996 ob 10. uri, na sedežu
naročnika, Slovenj Gradec, Kidričeva ul. 1,
v sejni sobi št. 33/I.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo o zastopanju.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

Št. 738/96 Ob-4337

Na osnovi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske želez-
nice, d.d., objavljajo

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izdelave študij upravičenosti in
investicijskih programov s področja

železniške infrastrukture
1. Slovenske železnice Ljubljana name-

ravajo izdelati več študij upravičenosti in
investicijskih programov s področja želez-
niške infrastrukture.

2. S tem oglasom Slovenske železnice
vabijo ustrezne ponudnike, da se prijavijo
za predhodno ugotavljanje sposobnosti na
področjih, navedenih v predhodni točki.

3. Ustreznim in izbranim ponudnikom bo
priznana sposobnost izdelave študij upravi-
čenosti in investicijskih programov za ob-
dobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1998.

4. Ustrezni ponudniki lahko dobijo po-
drobnejše informacije in pregledajo razpi-
sno dokumentacijo na naslednjem naslovu:
Blagomir Černe, Služba za strategijo in raz-
voj, Kolodvorska ul. 11, soba 229, II. nad-
stropje (tel. 061/1320-344).

5. Razpisno dokumentacijo bo možno
dobiti od 22. 10. 1996 do 25. 10. 1996 na
navedenem naslovu.

6. Ponudbe morajo biti dostavljene na
gornji naslov najkasneje do 21. 11. 1996 do
8.30.

7. Ponudbe se bodo odpirale v prisotno-
sti predstavnikov ponudnikov, ki bodo to
želeli, dne 21. 11. 1996 ob 9. uri, na poprej
navedenem naslovu.

Slovenske železnice
Služba za strategijo in razvoj

Št. 36/96 Ob-4339

Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9,
Koper, objavlja na podlagi določil zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega varovanja za potrebe Okrožnega
sodišča v Kopru.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 7,500.000 SIT letno.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v prostorih Okrožnega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, soba 330 in 332, med 9.
in 12. uro, pri Mari Pišlar in Maji Tomažič.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne stori-
tve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bo priložen trenutno veljavni urad-
ni cenik.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

7. Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti do 4. 11. 1996
do 12. ure v vložišče Okrožnega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, priporočeno po pošti ali
se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Storitve fizičnega varovanja” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 1996
ob 12. uri, v konferenčni dvorani (III. nad-
stropje) Okrožnega sodišča v Kopru, Fer-
rarska 9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Kopru

Št. 352-2/96-21 Ob-4327

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravo-
grad, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in po-
godbo št. 2514-96-421079 z dne 9. 8. 1996

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

urbanistične delavnice
1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je izvedba urbanistič-

ne delavnice na temo: Definiranje najvaž-

nejših elementov novelacije dolgoročnega
družbenega plana občine.

3. Okvirna vrednost del je 1,5 mio SIT.
4. Rok izvedbe je 25. 11. 1996.
5. Razpisna dokumentacija – izhodišča

za definiranje najvažnejših elementov no-
velacije dolgoročnega družbenega plana ob-
čine in ustrezne kartografske podlage ter
drugi razpisni pogoji so ponudnikom na vo-
ljo pri referatu za gospodarske dejavnosti in
urejanje prostora Občine Dravograd, Trg 4.
julija 7, Dravograd.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so cena, avansiranje in fiksnost cen,
rok izvedbe in strokovna usposobljenost ter
druge ugodnosti, ki zagotavljajo uspešno iz-
vedbo.

Rok izvedbe je ključni pogoj in ga ni
mogoče spreminjati.

7. Rok za dostavo pisne ponudbe je osem
dni po objavi tega razpisa na Občino Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, urad župana.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “Ponudba za izvedbo urbanistične de-
lavnice – Ne odpiraj!”.

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po pote-
ku roka za oddajo ponudb ob 13. uri, v sejni
sobi Občine Dravograd.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico do iz-
bire izvajalca, tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sredst-
va brez plačila odškodnine izvajalcu.

Občina Dravograd

Ob-4352

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, objavlja na podlagi 36. člena zakona
o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca del pri ureditvi

parkirišč pri šoli Grosuplje,
Adamičeva 29

1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa: izvedba zemeljskih
in gradbeno-obrtniških del pri ureditvi par-
kirišč pri šoli Grosuplje, Adamičeva 29.

3. Razpisno dokumentacijo dobite vsak
delovni dan od 8. do 10. ure na Uradu za
gospodarstvo in družbene dejavnosti Obči-
ne Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, so-
ba 12/II, tel. 761-211.

Vsi ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem razpisu morajo obvezno predhodno
dvigniti razpisno dokumentacijo po predlo-
žitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na žiro račun št.
50130-630-810272 naslovniku Proračun
Občine Grosuplje, z namenom “Pristojbina
za javni razpis – parkirišča šola Grosuplje,
Adamičeva 29”. S plačilom pristojbine se
zagotavlja resnost ponudnika glede pristopa
na javni razpis ter za kritje stroškov, nasta-
lih iz naslova javnega razpisa. Pristojbine
se ponudnikom ne vrača.

4. Rok za izvedbo del: november 1996.
5. Orientacijska vrednost del je

1,200.000 SIT.
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6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena, način plačila in fiksnost cen,
reference, popolnost ponudbe, opcija ponud-
be, rok izvedbe del, garancijski rok, druge
ugodnosti.

7. Rok in način oddaje ponudb: ponud-
be, izdelane skladno z razpisnimi pogoji iz
razpisne dokumentacije, morajo ponudniki
dostaviti osebno v kuverti zalepljeni s selo-
tejpom preko katerega je žig ponudnika na
Urad za gospodarstvo in družbene dejavno-
sti Občine Grosuplje, najkasneje do 29. 10.
1996 do 8.30.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
ziv in naslov ponudnika.

Sprednja stran kuverte mora biti oprem-
ljena z naslednjim naslovom in oznako: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, Gro-
suplje “Ponudba – Parkirišča šola Adamiče-
va 29 – Ne odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 10.
1996 ob 9. uri. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo želeli sodelovati na javnem odpiranju
ponudb morajo predložiti pismeno poobla-
stilo  ob  pričetku  javnega  odpiranja  po-
nudb.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-4353

Na osnovi zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l. RS, št.
36/92) in skladno z določili odredbe o po-
stopkih za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbo o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 4/94) Rudnik Ži-
rovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas, ob-
javlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo študije: “Ponovnega
vrednotenja variant prenehanja

obratovanja jalovišč”
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,

Todraž 1, Gorenja vas.
2. Predmet razpis: izdelava študije “Po-

novnega vrednotenja variant prenehanja
obratovanja jalovišč”, ki temelji na:

– oceni obremenitve okolja,
– oceni ogroženosti zaradi naravnih in

izrednih dogodkov,
– oceni dolgoročne primernosti lokacij

in
– oceni gospodarnosti izvedbe.
3. Orientacijska vrednost del znaša

2,000.000 SIT.
4. Rok: pričetek razpisanih del je pred-

viden v mesecu novembru 1996, rok konča-
nja 30. januar 1997.

5. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.

6. Razpisno dokumentacijo dobite (plači-
lo materialnih stroškov) na Rudniku Žirovski
vrh, in sicer od 21. oktobra 1996 dalje.

Dodatne informacije vam posreduje Jo-
že Lenart (tel. 064/681-200) vsak dan od
10. do 12. ure.

7. Ponudbo v skladu z zahtevami razpi-
sne  dokumentacije  pošljite  vključno  do
6. 11. 1996 do 11. ure na naslov Rudnik
Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba za jalovišča”.

8. Javno odpiranje bo 6. 11. 1996 ob 11.
uri v upravni stavbi Rudnika Žirovski vrh.

Prisotni predstavniki morajo komisiji
predložiti pisna pooblastila za zastopanje
ponudnika.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v roku 10 dni od
odpiranja ponudb.

Rudnik Žirovski vrh

Št. 32100/0296/96 Ob-4356

Republika Slovenija, Upravna enota Ce-
lje, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
odredbe o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Celje,
za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 24/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Upravne enote

Celje
1. Naročnik vzdrževalnih del je Repub-

lika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih melioracijskih objektih in na-
pravah.

Vzdrževalna dela so: strojna košnja me-
lioracijskih jarkov, posek grmovja na breži-
nah melioracijskih jarkov, čiščenje mulja
melioracijskih jarkov in utrjevanje poljskih
poti.

3. Programi vzdrževalnih del oziroma
razpisna dokumentacija in popisi del se lah-
ko dvignejo na sedežu Upravne enote Celje,
Referatu za kmetijstvo, Trg celjskih knezov
9, od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS dalje.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na vseh melioracijskih območjih Uprav-
ne enote Celje znaša 1,500.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je marec
1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
del,

– predhodne reference,
– roki,
– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
7. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ku-

verti na naslov: Republika Slovenija, Uprav-
na enota Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje, s pripisom: Ne odpiraj – ponudba za
vzdrževalna dela na melioracijskih območ-
jih. Rok za oddajo ponudbe je 28. 10. 1996
do 12. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Celje, Referatu za kme-
tijstvo, Trg celjskih knezov 9, Celje, 29. 10.
1996, ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota Celje

Št. 90/96 Ob-4357

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 za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova 9b, Ribnica

javni razpis
za opravljanje računovodskih storitev

1. Naročnik: Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti slovenskega po-
deželja, Šeškova 9b, Ribnica.

2. Predmet javnega razpisa je oddaja ra-
čunovodskih del računovodskemu servisu
za izvajanje naslednjih storitev:

– knjiženje poslovnih dogodkov,
– sestava davčnih napovedi,
– priprava periodičnih in zaključnih po-

ročil,
– obdelava osebnih dohodkov,
– svetovanje.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost,
– dokazilo o registraciji,
– bonitetne obrazce,
– reference podjetja pri delu s skladi ozi-

roma podobnimi ustanovami,
– odgovorno osebo ponudnika z dokazili

o izobrazbi in dodatnem izobraževanju na
računovodskem področju.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cena (cena mora biti v ponudbi obliko-

vana tako, da sta razvidni, cena za knjiženje
posamezne knjigovodske postavke in cene
administrativne in svetovalne ure).

Naročnik ima pravico svoje ocene izbire
najugodnejšega ponudnika.

5. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ne odpiraj – računovodske stori-
tve” v roku 8 dni od objave tega razpisa na
naslov: Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njanje poseljenosti slovenskega podeželja,
Šeškova 9b, 1310 Ribnica, p.p. 72.

6. Odpiranje ponudb bo 5 dni po zaključ-
ku roka za oddajo ponudb v prostorih upra-
ve Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, Šeško-
va 9b, Ribnica.

7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri po-
nudnika v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

8. Morebitne informacije na tel.
061/861-953.

Sklad za regionalni razvoj
in ohranjanje poseljenosti

slovenskega podeželja Ribnica

Ob-4355

Gradbeni odbor za izgradnjo II. faze no-
vega zdravstvenega doma v Novi Gorici pri
Mestni občini Nova Gorica ter Zdravstveni
dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Go-
rica, ulica Padlih borcev 13, Šempeter pri
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Gorici, ponovno objavljata na podlagi 13.
člena zakona o proračunu Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 16/92) in po odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) ter pravilnika o pogojih in načinu
javnega razpisa oddajo določenih del, ki se
financirajo iz proračuna (Ur. glasila Občine
Nova Gorica, št. 3/94)

javni razpis
za nabavo zobozdravniških stolov in

strojev
1. Naročnik: Gradbeni odbor za izgrad-

njo II. faze zdravstvenega doma v Novi Go-
rici pri Mestni občini Nova Gorica ter
Zdravstveni dom – Zobozdravstveno var-
stvo Nova Gorica, ulica Padlih borcev 13,
Šempeter pri Gorici.

2. Predmet razpisa: nakup 20 kompletov
zobozdravniških stolov in strojev za splo-
šne in specialistične zobne ambulante v Sto-
matološki polikkliniki v Novi Gorici ter v
drugih zobnih ambulantah zavoda vključno
s pripadajočimi kompresorji in sesalniki sli-
ne. Dodatne informacije ter podrobna spe-
cifikacija zahtevanih tehničnih oziroma ka-
kovostnih karakteristik zobozdravniških sto-
lov je razvidna iz razpisne dokumentacije,
ki jo lahko interesenti dobijo na upravi za-
voda. Ponudnikom priporočamo ogled no-
vih prostorov Stomatološke poliklinike v
Novi Gorici in ostalih zobnih ambulant, za
katere nabavljamo opremo.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 55,000.000 SIT.

4. Garancijska doba: 3 leta za zobozdrav-
niški stol in stroj in 1 leto za nasadne instru-
mente, vključno s stroški servisiranja v tem
času.

5. Dobavni rok in plačilni pogoji: doba-
va do 120 koledarskih dni od podpisa po-
godbe. Dobava v dveh delih: polovica zob-
nih stolov do konca avgusta leta 1997, osta-
la do novembra leta 1997. Plačilo v 30 dneh
po montaži. Fiksna cena v tuji valuti do
konca leta 1997.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena, naročnik pa ni dolžan
izbrati zgolj najcenejšega ponudnika, am-
pak najugodnejšega po vseh merilih,

– kvaliteta blaga in reference ponudni-
ka,

– plačilni pogoji in druge ponudbene
ugodnosti z eventualnimi popusti,

– garancijska doba,
– usposobitev zavodovih vzdrževalcev in

neposredna nabava rezervnih delov.
7. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

datke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv proizvajalca

opreme,
– podatke o sedanji boniteti in referen-

cah ponudbenega podjetja (obr. BON-1 in
BON-2 oziroma BON-3),

– relevantne podatke o tehnološkem in
tržnem ugledu proizvajalca, s seznamom re-
ferenčnih naročnikov,

– podroben opis tehničnih, funkcijskih
in kakovostnih karakteristik posameznih se-
stavin zobozdravniškega stola in stroja, s
prospekti in tehničnimi skicami potrebnih
instalacij za montažo, atesti oziroma certifi-
kati kvalitete,

– projektna rešitev za montažo stolov in
strojev za vse zobne ambulante,

– osnutek kupoprodajne pogodbe,
– specificirana ponudbena cena (v SIT)

za posamezen zobozdravniški stol in stroj
in celotno ponudbo, ki vsebuje:

  – osnovno ceno kompletnega stola in
stroja franco kupec, vključno z montažo in
prometnim davkom,

  – ceno enega kompleta nasadnih instru-
mentov Kavo,

  – priznan količinski popust na osnovno
ceno,

  – ceno za kompresorje in sesalnike sli-
ne za vseh 20 zobozdravstvenih stolov,

  – skupno ceno za celotno opremo.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da ob

neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti raz-
veljavi pogodbo in sklene novo z nasled-
njim najbolj ugodnim ponudnikom.

9. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Zdravstveni dom, Zobozdravstveno varstvo
Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, ul. Pad-
lih borcev 13, najkasneje do 11. novembra
1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh za-
prtih ovojnicah, z naslovom ponudnika in
oznako: “Ne odpiraj – ponudba zobozdrav-
niških stolov”.

10. Odpiranje ponudb bo v sredo,
13. novembra 1996, ob 13. uri, v Knjižnici
Stomatološke poliklinike v Novi Goric,
Gradnikove brigade 7. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo imeti pisna pooblastila
za zastopanje.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no ter pomanjkljivo opremljenih ponudb ko-
misija ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
Glede na dinamiko priliva sredstev je pod-
pis kupoprodajne pogodbe predviden v dru-
gem kvartalu leta 1997.

13. Vsa dodatna pojasnila dobite po tel.
065/32-122 ali 32-133, faks. 065/32-155 pri
direktorju zavoda.

Gradbeni odbor za II. fazo
novega zdravstvenega doma

v Novi Gorici
Zdravstveni dom

Zobozdravstveno varstvo

Št. 811-2/96 Ob-4354

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Občina Idrija objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in tisk

karte mesta Idrija
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,

Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava in tisk karte

mesta Idrija v formatu velikosti D2 in na-
kladi 3.000 ali 5.000 izvodov.

Celotno delo bo obsegalo: kartografsko
obdelavo, tisk, zgibanje karte ter njeno do-
delavo - tisk, razrez, plastificiranje in lep-
ljenje ovitka.

Prva stran karte:
– fotokarta mesta Idrija v merilu 1 : 5000

z ustrezno opremo,
– topografski del: prikaz reliefa, hidro-

grafske mreže, gozdnih površin, cestnega

omrežja in situacijski prikaz posameznih
stavb,

– tematski del: imena ulic , označitev
turističnih in drugih pomembnih objektov,

– dodatne informacije: abecedni seznam
ulic, seznam telefonskih številk, legenda s
kartografskimi znaki.

Druga stran:
– prikaz ožjega mestnega jedra v pove-

čanem merilu - trodimenzionalni prikaz,
– 50 barvnih fotografij formata 4,5 cm x

4,5 cm,
– ostalo tekst v štirih jezikih, skupaj ok-

virno 8 strani rokopisa.
Celotna uskladitev karte z ostalimi in-

formacijami na tej strani je v izkjučni pri-
stojnosti naročnika.

Izdelava karte temelji na kvalitetnem
110 - 150 gr papirju.

Ponudba naj predvidi naslednje variante
izdelave:

a) karta formata 50 cm x 70 cm s platni-
cami: trde, 250 gr PPR papir, plastificirane,
dolepljene na karto

b) karta tiskana na formatu 85 cm x 67 cm
brez posebej dodanih platnic

c) posebej za naklado 3.000 izvodov in
za 5.000 izvodov.

3. Orientacijska vrednost del je
1,000.000 SIT.

4. Predlagani rok pričetka del je 1. 12.
1996.

Rok izdelave in tiska je 14. 2. 1997.
5. Predvideni način plačila: Plačilo v 30

dneh po izidu karte mesta Idrija.
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi

ne dokonča pogodbenih del v dogovorje-
nem roku, plača pogodbeno kazen v višini
1% za vsak prekoračen dan.

6. Merila za izbor:
– celovitost, metodologija in tehnologija

izvedbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena vrednost in finančni pogoji.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč presoja in izbira naj-
ugodnejšo ponudbo po zgoraj navedenih
merilih.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudnika,
– dokazila o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudnim predraču-

nom,
– vsebinsko opredelitev materialov in

tehnologije dela izhajajoč iz zahtev 2. točke
tega razpisa,

– ponudbeno vrednost in finančne pogoje.
8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo iz razpisnih pogojev z oznako “ Ne odpi-
raj - javni razpis za izbiro izvajalca za izde-
lavo in tisk karte mesta Idrija” morajo na
naslov naročnika prispeti do 30. oktobra
1996 do 12.ure.

9. Odpiranje ponudb bo 30. oktobra 1996
ob 12. uri v sejni sobi občine Idrija, Mestni
trg 1, Idrija.

10. Ponudniki se udeležujejo razpisa na
lastne stroške in ob lastnem tveganju.. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni v desetih
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Idrija

Ob-4365

Občina Mengeš objavlja, na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega
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razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in v skladu z odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) ter na osnovi dne
10. 4. 1996 sprejetega proračuna Občine
Mengeš

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo
kanalizacije in cesta odseka

Trdinov trg–Pšata
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: kanalizacija in cesta

odseka Trdinov trg–Pšata v Mengšu v nada-
ljevanju kolektorja na Liparjevi ulici.

3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidenih del je ca. 9,000.000 SIT, za kar
so sredstva predvidena v občinskem prora-
čunu.

4. Rok izvedbe del: pričetek izvajanja
del je sredi novembra 1996 in končanje s
tehničnim pregledom konec decembra 1996,
to je v 45 dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

njih del, predvsem v Občini Mengeš,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
6. Ponudniki: ponudnik mora biti regi-

striran za tovrstno dejavnost del za katera se
priglasuje in kot dokazilo dostaviti ustrezno
registracijo organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in
popisi del lahko dvignete na naslovu: Obči-
na Mengeš, Slovenska cesta 30/I, 1234 Men-
geš, vsak dan od ponedeljka do petka od 8.
do 14. ure.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 4.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Men-
geš “razpis Kanalizacija in cesta odseka Tr-
dinov trg–Pšata”.

8. Oddaja ponudb: kompletno opremlje-
ne pismene ponudbe je potrebno oddati ali
poslati na isti naslov z dospetjem najkasne-
je do 4. 11. 1996 do 12. ure v tajništvo
Občine Mengeš.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba Kanalizacija in cesta odseka Trdi-
nov trg–Pšata”.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe. Ponud-
be je potrebno dostaviti skupno s sprejemno
dokumentacijo v eni skupni kuverti.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v te-
kočem tednu v sejni sobi Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30/I, Mengeš s strani ob-
činske komisije za vodenje razpisov.

O rezultatih in izboru izvajalca bodo ob-
veščeni v 30 dneh od oddaje ponudb.

10. Informacije in ostalo: v zvezi s po-
stopkom lahko dobite informacije na tel.

061/737-081 pri Ogrinc M. v zvezi s teh-
ničnim delom pa na tel. 061/713-689 Ci-
perle J.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale razpisnega
in popisnega teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega števila del, kot tudi
predvidenega popisa del.

Ob-4366

Občina Mengeš objavlja, na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in v skladu z odredbo o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) ter na osnovi dne
10. 4. 1996 sprejetega proračuna Občine
Mengeš

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo sanacije

kamnitega mostu na Šolski ulici v
Mengšu

A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: izvedba sanacije

kamnitega mostu na Šolski ulici v Mengšu
čez potok Pšata.

3. Okvirna vrednost: skupna vrednost
predvidenih del je ca. 6,000.000 SIT, za kar
so sredstva predvidena v občinskem prora-
čunu.

4. Rok izvedbe del: pričetek izvajanja
del je v prvi polovici novembra 1996 in
končanje s tehničnim pregledom sredi de-
cembra 1996, to je v 35 dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

njih del, predvsem v Občini Mengeš,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
6. Ponudniki: ponudnik mora biti regi-

striran za tovrstno dejavnost del za katera se
priglasuje in kot dokazilo dostaviti ustrezno
registracijo organizacije.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo z razpisnimi pogoji in
popisi del lahko dvignete na naslovu: Obči-
na Mengeš, Slovenska cesta 30/I, 1234 Men-
geš, vsak dan od ponedeljka do petka od 8.
do 14. ure.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Men-
geš “razpis sanacije kamnitega mostu na
Šolski ulici”.

8. Oddaja ponudb: kompletno opremlje-
ne pismene ponudbe je potrebno oddati ali
poslati na isti naslov z dospetjem najkasne-

je do 4. 11. 1996 do 12. ure v tajništvo
Občine Mengeš.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba sanacija kamnitega mostu na Šol-
ski ulici”.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe. Ponud-
be je potrebno dostaviti skupno s sprejemno
dokumentacijo v eni skupni kuverti.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v te-
kočem tednu v sejni sobi Občine Mengeš,
Slovenska cesta 30/I, Mengeš s strani ob-
činske komisije za vodenje razpisov.

O rezultatih in izboru izvajalca bodo ob-
veščeni v 30 dneh od oddaje ponudb.

10. Informacije in ostalo: v zvezi s po-
stopkom lahko dobite informacije na tel.
061/737-081 pri Ogrinc M. v zvezi s tehnič-
nim delom pa na tel. 061/713-689 Ciperle J.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale razpisnega
in popisnega teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega števila del, kot tudi
predvidenega popisa del.

Občina Mengeš

Št. 87/96 Ob-4367

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina
Idrija

javni razpis
za izbiro izvajalca zimske službe na

lokalnih in krajevnih cestah in v naseljih
na območju Občine Idrija za sezono

1996/97
1. Naročnik del: Občina Idrija.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

ših ponudnikov za izvajanje zimske službe
na lokalnih cestah, krajevnih cestah in v
naseljih v Občini Idrija.

a) Zimska služba na lokalnih in krajev-
nih cestah obsega naslednja dela:

– odstranjevanje snega – pluženje,
– posipavanje,
– priprava in deponiranje posipnih ma-

terialov,
– zagotavljanje, psotavitev in odstranje-

vanje prometnih znakov, snežnih kolov, ob-
vestil...,

– dežurna služba;
b) Zimska služba v naseljih obsega na-

slednja dela:
– odstranjevanje snega – pluženje,
– posipanje,
– priprava in deponiranje posipnih ma-

terialov,
– odvoz snega s trgov, parkirišč in osta-

lih javnih površin,
– dežurna služba.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki

lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z
razpisnimi pogoji od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS dalje do vključno 8. dne
po objavi tega razpisa. Razpisna dokumen-
tacija je na razpolago vsak delovni dan od
7. do 12. ure na Občini Idrija, Mestni trg 1,
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Idrija. Kontaktna oseba je Jože Močnik ali
Rajko Bezeljak.

4. Orientacijska vrednost del: skupna
orientacijska vrednost razpisanih del znaša
10,000.000 SIT, vrednost razpisanih del na
lokalnih in krajevnih cestah znaša 6,000.000
SIT, vrednost razpisanih del v naseljih zna-
ša 4,000.000 SIT.

Naročnik del si pridržuje pravico spre-
meniti količinski obseg del. Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

Investitor si pridržuje pravico sklepati
pogodbe ločeno za navedena dela pod a) in
b) ter ločeno za posamezne objekte.

5. Rok za izvedbo del: zimska služba se
prične s 15. 11. 1996 in zaključi s 15. 3.
1997. Potrebna dela pred pričetkom zimske
službe in po zaključku zimske službe se
izvajajo po dogovoru z naročnikom ter v
skladu z določili pogodbe. Dela se obraču-
navajo po izstavljenih mesečnih situacijah.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– dokazilo o usposobljenosti za izvaja-

nje ponudbenih del,
– reference,
– ponudbena cena za enoto,
– strojne in delovne kapacitete (prikaz

pokritosti s kapacitetami po programu),
– pripravljenost ponudnika za vključe-

vanje usposobljenih in opremljenih podi-
zvajalcev (s.p.), ki so že izvajali razpisana
dela,

– pripravljenost ponudnika za vključe-
vanje v delo delavcev na programu javnih
del,

– program in organiziranost zimske službe,
– način plačila in fiksnost cen,
– morebitne druge ugodnosti,
– lokacija izvajalca,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Opremljenost ponudb: ponudbe mora-

jo biti opremljene 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).

Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo
morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pri-
pisom “Ne odpiraj – javni razpis – izvajanje
zimske službe” ter naslovom ponudnika in
naročnika. Rok za oddajo ponudb je 10. dan
po objavi v Uradnem listu RS do 10. ure na
naslov Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

8. Odpiranje ponudb bo na dan izteka
razpisnega roka ob 10.30 v sejni sobi Obči-
ne Idrija.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje. O izidu razpisa bodo ponudniki
pismeno obveščeni v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Idrija

Ob-4368

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica, na podlagi 53. člena zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) in
1. člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izvajanje del za izgradnjo

vodovodnega sistema Kužljevec

1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica, soinvestitor KS
Zagradec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo, gradbenih, montažnih del, nabavo
vodovodnega materiala, izdelava elektroin-
stalacijskih in strelovodnih naprav za iz-
gradnjo rezervoarja in črpališča, ter dokon-
čanje položitve  cevi s priključki na vodo-
vodnem sistemu Kužljevec.

3. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jektov je na voljo od 29. 10. 1996 do 15. 11.
1996 vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
Občini Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica, pri Jereb Tonetu, tel. 777-697.
Zaradi terenskega dela vas prosimo za pred-
hodno najavo po telefonu o dnevu prihoda.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. Zaradi mo-
rebitnega zmanjšanega obsega del ponudni-
ki nimajo pravice do uveljavljanja kakršne-
koli odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je začetek
februar 1997, rok dokončanja del pa junij
1997.

7. Lokacija vodovoda je od lokalne ceste
Zagradec–Ambrus do vasi Kužljevec. Mi-
krolokacija trase nezgrajenega cevovoda vo-
dovoda poteka od odcepa v vasi Kužljevec
do rezervoarja R 500, rezervoar je nad vasjo
Kužljevec, črpališče pa je v bližini Kopišča.
Vodovodna cev je položena od priključka na
obstoječi vodovod do vasi Kužljevec (H5).

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo ponudb je 20. 11. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zaprti in za-
pečateni kuverti z oznako “Vodovod Kuž-
ljevec – Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po
pošti morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do 19. 11. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 20. 11. 1996
ob 9. uri v Občini Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Ob-4369

Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
Ivančna Gorica, na podlagi 53. člena zako-
na o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84)
in 1. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izvajanje del za izgradnjo

kanalizacije Kužljevec – kanali “A”,
“A1”, “B”, “B1” s sanacijo obstoječih

gnilišč in čistilno napravo
1. Investitor: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica, KS Zagradec.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo, zemeljskih, gradbenih in kanaliza-
cijskih del pri izgradnji kanalizacije Kužlje-
vec – kanali “A”, “A1”, “B”, “B1” s sanaci-
jo obstoječih gnilišč in čistilno napravo.

3. Razpisna dokumentacija in ogled pro-
jektov je na voljo od 29. 10. 1996  vsak
delovni dan od 8. do 9. ure na Občini Ivanč-
na Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica, pri
Jereb Tonetu, tel. 777-697. Zaradi terenske-
ga dela vas prosimo za predhodno najavo
po telefonu.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 40,000.000 SIT, variantno 35,000.000
SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva in glede na
predhodne objave v Uradnem listu RS. Po-
nudniki zaradi morebitnega zmanjšanega
obsega del nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je april
1997, rok dokončanja del pa september
1997.

7. Lokacija trase kanalizacijskega voda
poteka od vasi Kužljevec proti vodnemu iz-
viru Globoče, kjer bo v neposredni bližini
nizvodno čistilna naprava za 95 EE.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Rok za dostavo poudb je 21. 11. 1996

do 8.30 na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, v zapečateni
kuverti z oznako “Kanalizacija Kužljevec –
Ne odpiraj”. Ponudbe, poslane po pošti mo-
rajo prispeti na navedeni naslov najkasneje
do 20. 11. 1996.

10. Odpiranje ponudb bo 21. 11. 1996
ob 9. uri v sejni sobi Občine Ivančna Gori-
ca, Sokolska 8, Ivančna Gorica.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Ivančna Gorica

Št. 466-51/94, 462-21/91 Ob-4370

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
Izola objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov (PGD, PZI) za

komunalne naprave (kanalizacija,
vodovod, elektrika) na območju Občine

Izola
1. Predmet razpisa je projektna doku-

mentacija (PGD, PZI) za:
a) komunalne naprave v zaselku Mala

Seva, skladno z ZN Mala Seva:
– fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– VN in NN električno omrežje;
b) komunalne naprave v vasi Korte,

skladno z UN Korte:
– fekalna kanalizacija,
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– meteorna kanalizacija,
– vodovod,
– VN in NN električno omrežje.
2. Detajlno so dela opredeljena v posa-

meznih projektnih nalogah v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
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.

4. Predvideni rok za pričetek del je no-
vember 1996. Rok za dokončanje posamez-
nega objekta je določen v razpisni doku-
mentaciji.

5. 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.
6. Dokumentacija
Razpisno  dokumentacijo  lahko  intere-

senti  dobijo  na  Občini  Izola,  Uprava  za
planiranje, urbanizem, stanovanjske in
gradbene  zadeve,  Postojnska  3  (Martin
Podbreznik,  Zdenka  Lenardič)  od  19. 10.
1996  do  vključno  25.  10.  1996,  v
delovnem času. Informacije po tel.
066/67-355,  vsak  delovni  dan  med  8.  in
12.  uro.

7. Ponudniki naj svoje ločene ponudbe
za vsak posamezen objekt (a in b) dostavijo
na naslov: Občina Izola, Uprava za planira-
nje, urbanizem, stanovanjske in gradbene
zadeve, Postojnska 3, Izola, v zapečatenih
kuvertah z oznakami:

a) “Ponudba komunalne naprave Mala
Seva – Ne odpiraj”,

b) “Ponudba komunalne naprave Korte
– Ne odpiraj”,

do vključno 5. 11. 1996 do 12. ure.
8. Javno odpiranje ponudb bo 5. 11. 1996

ob 12. uri, v sejni sobi Uprave za planiranje,
urbanizem, stanovanjske in gradbene zade-
ve, Postojnska 3, Izola. Predstavniki ponud-
nikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Investitor bo o izbiri najugodnejšega
ponudnika odločal za vsak objekt posebej
in ločeno sklepal pogodbe za izvedbo. Po-
nudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Izola

Št. 1306/96 Ob-4371

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbo o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Slovenske železnice, d.d., Ljub-
ljana, objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo pralne

ploščadi in nevtralizacijske naprave za
odpadne vode na železniški postaji

Ljubljana

A. Splošni podatki
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet razpisa: sanacija pralne

ploščadi za pranje železniških vozil in ob-
stoječe nevtralizacijske naprave za odpadne
vode na železniški postaji Ljubljana.

3. Čas izvajanja del: december 1996, ja-
nuar 1997.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
18,000.000 SIT.

5. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki prevzamejo s predložitvijo potrdi-
la o plačilu kupnine na SŽ, Sekcija za teh-
nično vagonsko dejavnost, Ljubljana, Vil-
harjeva 2, en teden po objavi, med 7. in 8.
uro ter 13. in 15. uro. Kupnina za razpisno
dokumentacijo v vrednosti 5.000 SIT mora
biti nakazana na žiro račun Slovenskih že-
leznic, d.d., št. 50100-601-14744. Dodatne
informacije lahko dobite na tel.
061/1313-144, int. 28-58 ali 21-53, pri Mi-
ru Cvirnu.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Ob-4372

Na podlagi določil odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Ivančna Gorica

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del pri gradnji osnovne šole v Višnji

Gori
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa so gradbena, obrt-

niška in instalacijska dela pri gradnji os-
novne šole v Višnji gori. Dela bodo oddana
po sistemu ključ v roke. Naročnik si pridr-
žuje pravico oddati dela večim ponudnikom
po zaključenih celotah, ki so definirane v
razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost naročila je
300,000.000 SIT.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od 18. 10.
1996 do 30. 10. 1996, vsak delovnik med 9.
in 12. uro, na Županstvu Občine Ivančna
Gorica, pri Bogomirju Sušiču.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na podlagi predložitve dokazila o vplačilu
50.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih po-
nudnik nakaže na žiro račun Občine Ivanč-
na Gorica, št. 50130-630-810293, s pripi-
som Razpisna dokumentacija za osnovno
šolo v Višnji Gori.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente iz 12. člena odredbe za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Predvideni rok pričetka del je 15. 12.
1996, dokončanja pa 31. 7. 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, plačilni pogoji, mož-
nost kreditiranja,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
8. Rok za oddajo ponudbe je vključno

18. 11. 1996 do 12. ure (prispelost ponud-

be) na naslov: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, 1295 Ivančna Gorica.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj! – ponud-
ba za gradbena, obrtniška in instalacijska
dela – osnovna šola v Višnji Gori”.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo upoštevale in bodo vrnjene ponud-
niku.

10. Javno odpiranje ponudb bo 20. 11.
1996 ob 11. uri, v sejni sobi Županstva Ob-
čine Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna
Gorica.

11. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-4373

Na podlagi določil odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Ivančna Gorica

javni razpis
za izbiro izvajalca za investicijski

inženiring pri gradnji osnovne šole v
Višnji Gori

1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-
kolska 8, Ivančna Gorica.

2. Predmet razpisa je investicijski inže-
niring pri gradnji osnovne šole v Višnji Go-
ri, v naslednjem obsegu:

– pridobitev soglasij k PGD in gradbena
dovoljenja,

– koordinacija med naročnikom in pro-
jektantom pri izdelavi PZI in PID,

– izdelava razpisa za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del,

– izdelava medsebojne primerjave po-
nudnikov,

– izdelava pogodbe,
– strokovno nadzorstvo nad izvedbo

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
po 61. členu zakona o graditvi objektov ter
nadzor nad pomično in vgrajeno opremo,

– izdelava razpisa, medsebojna primer-
java ponudnikov, izdelava pogodbe in stro-
kovno nadzorstvo po 61. členu zakona o
graditvi objektov za notranjo opremo,

– organiziranje tehničnega pregleda,
– organiziranje pridobitve uporabnega

dovoljenja,
– odprava pomanjkljivosti v garancij-

skem obdobju,
– redno poročanje investitorju o stanju

investicije,
– ostala opravila investicijskega inženi-

ringa, ki niso eksplicitno napisana, a so za
dokončanje investicije nujna.

3. Orientacijska vrednost gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del je
300,000.000 SIT.

V ponudbi je potrebno navesti ceno sto-
ritve, ki naj bo izražena v odstotkih od vred-
nosti del.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika in na-

slov,
– listino o registraciji dejavnosti po za-

konu o graditvi objektov,
– odločbo o dovoljevanju za opravljanje

dejavnosti,
– navedbo ekipe, ki bo v primeru prido-

bitve naročila delala na razpisanih delih,
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– referenčne podatke,
– obrazec BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3,
– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente iz 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Predvideni rok pričetka del je 15. 12.
1996, dokončanja pa 31. 7. 1997.

7. Morebitne dodatne informacije lahko
ponudniki dobijo na Županstvu Občine
Ivančna Gorica, pri Bogomirju Sušiču, tel.
061/778-385.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, plačilni pogoji,
– reference ponudnika in ponujene eki-

pe za izvajanje razpisnih storitev,
– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika.
9. Rok za oddajo ponudbe je vključno

5. 11. 1996 do 12. ure (prispelost ponudbe)
na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, 1295 Ivančna Gorica.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti s pripisom: “Ne odpiraj! – ponud-
ba za investicijski inženiring – osnovna šola
v Višnji Gori”.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo upoštevale in bodo vrnjene ponud-
niku.

11. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi županstva Občine Ivančna Gorica, dne
6. 11. 1996 ob 11. uri.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ivančna Gorica

Ob-4377

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata
Občina Lendava in Razvojni center

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo opreme za

razstavno prodajno galerijo v Lendavi
1. Naročnika: Občina Lendava in Raz-

vojni center.
2. Predmet razpisa je izdelava opreme

za razstavno prodajno galerijo v Lendavi na
Kranjčevi ulici 4.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa, vsak delovni dan, na naslo-
vu: Razvojni center, Partizanska 46, Lenda-
va.

Dodatne informacije lahko dobite pri He-
leni Kramar, tel. 069/77-400.

4. Orientacijska vrednost del: 2,500.000
SIT.

5. Predvideni rok za dokončanje del je
1. 12. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,

– reference,
– rok izdelave,
– plačilni pogoji po pogojih iz navodila

o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
13/96),

– fiksnost cen.
Naročnika nista obvezna sprejeti ponud-

be, ki vsebuje najnižjo ceno ali katerekoli
druge ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik,
temveč presoja o izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skladu z merili iz prejšnjega od-
stavka.

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Oprema za razstavno prodajno galerijo” je
potrebno oddati v zapečateni ovojnici na
sedežu Občine Lendava, TLP 5, Lendava,
do 28. 10. 1996 do 12. ure. Upoštevane
bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele
do navedenega roka.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Lendava, TLP 5, v Lendavi, v
torek, 29. 10. 1996 ob 10. uri.

9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ob-4378

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavljata
Občina Lendava in Razvojni center

javni razpis
za adaptacijo prostorov za prodajno

razstavno galerijo v Lendavi
1. Naročnika: Občina Lendava in Raz-

vojni center.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

adaptacijo prostorov na Kranjčevi ulici 4 v
Lendavi, v lasti Razvojnega centra.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa, ob predloženem potrdilu o
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije v znesku 10,000.000 SIT na
ŽR št. 51920-603-32195, Razvojnega cen-
tra, Partizanska 46, Lendava, vsak delovni
dan, na sedežu Razvojnega centra, Partizan-
ska 46, Lendava. Kontaktna oseba je Hele-
na Kramar, tel. 069/77-400.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,500.000 SIT.

5. Predvideni roki:
– predvideni rok pričetka adaptacije

4. 11. 1996,
– predvideni rok dokončanja adaptacije

1. 12. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji po pogojih iz navodila

o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
13/96),

– reference izvajalca,
– kompletnost ponudbe,
– fiksnost cen.
Naročnika nista obvezna sprejeti ponud-

be, ki vsebuje najnižjo ceno ali katerekoli
druge ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik,
temveč presoja o izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skladu z merili iz prejšnjega od-
stavka.

7. 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 in dejavnost ponudnika z doka-
zili o registraciji, ki ni starejša od treh me-
secev,

– plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference izvajalca.
8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-

cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
Adaptacija prodajno razstavne galerije” je
potrebno oddati do 28. 10. 1996 do 12. ure,
v zapečateni ovojnici na naslov Občina Len-
dava, TLP 5, Lendava. Upoštevane bodo
samo tiste vloge, ki bodo oddane ali prispe-
le do navedenega roka.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Lendava, TLP 5, v Lendavi, v
torek, 29. 10. 1996 ob 9. uri.

10. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izidu v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Lendava
Razvojni center

Ob-4374

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. list RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Beltinci, občinska uprava, Mladinska ul. 2,
Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo prizidka

vrtca v Beltincih
1. Investitor: Občina Beltinci.
2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka

vrtca v Beltincih.
3. Orientacijska vrednost del znaša ca.

25,000.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je v mesecu

novembru 1996 in dokončanje do 31. 5.
1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del (plačilo materialnih
stroškov) vsak delovni dan med 9. in 12. uro
na Občini Beltinci, Mladinska ul. 2, po pred-
hodni najavi.

Potrebne informacije in razlage za izde-
lavo ponudbe posreduje Stanislav Sraka,
dipl. org. (tel. 069/42-264).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe in garancija za tehnološko brezhib-
nost,

– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridržuje pravico, spre-

meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
10 dneh po objavi tega razpisa v Ur. listu
RS, do 12. ure, na naslov: Občina Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci. Ponudba mora
biti v skladu z razpisno dokumentacijo in
predpisanim postopkom. Možna je tudi del-
na ponudba samo za določen sklop del.
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9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj -
ponudba - Vrtec - Beltinci”.

Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku roka za oddajo ponudb ob 14. uri
v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul.
2, Beltinci, v pisarni tajnika občinske upra-
ve. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 10
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Beltinci
Občinska uprava

Št. 006-15-113/96 Ob-4375

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Semič

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo ceste

Goliš–Gradnik
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič

14, Semič.
2. Predmet javnega razpisa je gradnja

ceste Goliš–Gradnik, skladno s projektno
dokumentacijo.

3. Dokumentacija za razpis del je na raz-
polago na Občini Semič pri  Jožetu Butala,
vsak delovni dan od 7. do 15. ure. Dvig razpi-
sne dokumentacije je proti plačilu 5.000 SIT,
na ŽR 52100-630-40318 Občina Semič (pla-
čilo materialnih stroškov za javni razpis).

4. Orientacijska vrednost del znaša
30,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je najkasneje
do 1. decembra 1996, dokončanje del do
28. februarja 1997.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Semič, Semič 14, do
vključno 20. dan po tej objavi, do 11.45
oddaja ponudb v tajništvu pri  Križan. Po-
nudbe morajo biti v zapečateni kuverti z
oznako “Ne odpiraj - Ponudba za gradnjo
ceste Goliš–Gradnik”.

7. 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 raz-
pisnega gradiva, in sicer:

I. Naslovnica (predmet razpisa in vse-
bina).

II. Podatki o ponudniku:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– kopija registracije podjetja,
– odločbo – dovoljenje upravne enote,
– dokazilo o boniteti ponudnika (BON 1

in 2, oziroma 3), ki ne sme biti starejše kot
30 dni.

III. Podatki o vsebini ponudbe:
– opcije ponudbe (45 dni),
– rekapitulacija ponudbe,
– popis del s predračunom (na listih po-

nudnika),
– vzorec pogodbe,
– način obračuna, dinamika plačil,
– delež stroškov podizvajalcev,
– način določevanja in obračunavanja

razlik v ceni,
– kalkulativne osnove,
– zagotovilo o upoštevanju delovnih in

življenskih pogojev.

IV. Navedba referenc podjetja za podob-
na dela, kot so razpisana.

8. Javno odpiranje ponudb bo 20. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje pri
odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji,

– rok izvedbe,
– garancija na izvedbo del,
– reference ponudnika in usposobljenost

za razpisana dela,
– druge ugodnosti.
10. Posebni pogoji
Izvajalec mora predložiti garancijo ban-

ke v višini 10% ponudbe kot garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku.

Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga oziroma na razpoložljiva finančna sred-
stva in se za zmanjšan obseg del sklene
ustrezna pogodba. Izvedba razpisanih del
se lahko spremeni glede na razpoložljiva
finančna sredstva investitorja in na podlagi
pisnega dogovora med izvajalcem in inve-
stitorjem.

11. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

12. Ponudniki bodo o izidu seznanjeni
pismeno v 20 dneh po odpiranju ponudb.
Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Občina Semič

Št. 321-3/95 Ob-4376

Na podlagi uredbe o uvedbi finančnih
intervencij za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Metlika

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje

projektov CRPOV - kolektivna in
storitvena znamka Bele krajine

1. Investitor je Občina Metlika
2. Predmet razpisa je storitev, in obsega:
a) uvajanje sistema zagotavljanja kako-

vosti - orientacijska vrednost 1,800.000 SIT,
b) organiziranje in pravna ureditev delo-

vanja kolektivne in storitvene znamke Bele
krajine - orientacijska vrednost 1,000.000
SIT,

c) celostna podoba - orientacijska vred-
nost 500.000 SIT,

d) marketinške aktivnosti, priprava pro-
dajne mreže, promocija - orientacijska vred-
nost 2,000.000 SIT.

3. Projekt se izvaja po fazah, I. faza se
prične izvajati 1. 11. 1996 in se konča
31. marca 1997.

4. Pogodbe se bodo sklepale z izbranim
izvajalcem v okviru razpoložljivih sredstev
v več fazah.

5. Najugodnejši ponudnik(i) bo izbran
glede na ceno in kakovost ter upoštevanje
razpisnih pogojev. Najcenejši ponudnik ni
nujno najugodnejši ponudnik.

6. Ponudba mora vsebovati:
– dispozicijo izdelave,
– metodološki pristop,

– rok,
– ceno.
7. Izvajalec naj ponudbi predloži refe-

rence.
8. Podrobne informacije so na voljo na

Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, tel.
068/58-135.

9. Pisne ponudbe oddajte na naslov: Ob-
čina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika z
oznako “Ne odpiraj - Razpis - Znamka” naj-
kasneje do osmega oziroma naslednjega de-
lovnega dne do 11. ure po objavi v Urad-
nem listu RS.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki bo osmi oziroma pr-
vi naslednji delovni dan po objavi v Urad-
nem listu RS ob 13. uri v prostorih Občine
Metlika.

11. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najkasneje v petih dneh
po javnem odpiranju ponudb.

Občina Metlika

Št. 2470/96-1 Ob-4412

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
Kamnik objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo digitalne

telefonske centrale
A. Splošni podatki
1. Investitor: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik.
2. Predmet ponudbe: dobava in montaža

digitalne telefonske centrale v stavbi Obči-
ne Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.

3. Rok izvedbe: 30. 11. 1996.
4. Podpis pogodbe do 14. 11. 1996.
5. Predvidena vrednost: 9,000.000 SIT.
B. Razpisni pogoji:
1. Telefonska centrala mora izpolnjevati

naslednje pogoje:
– zunanji priključki – 24 linij,
– interni priključki – 128 linij z mož-

nostjo nadgradnje,
– posredovalni mesti – 2 (opcija 1 posre-

dovalno mesto + 2 sistemska aparata),
– možnost DID,
– analogni priključki do centrale 3 km,
– ISDN,
– možnost podatkovnega prenosa,
– delilnik (opcija zamenjava delilnika),
– možnost priključitve alarmnih in dru-

gih naprav,
– povezava telefonske centrale na glavni

delilnik,
– programiranje,
– priključitev telefonskih garnitur,
– projekt za postavitev centrale,
– možnost dostopa do internih linij pre-

ko direktnih linij.
2. Opcije:
– komunikacija človeka z računalnikom

preko telefona IVR,
– zamenjava obstoječih telefonskih apa-

ratov z digitalnimi,
– tarifiranje.
3. Telefonska centrala in spremljajoča

oprema morajo imeti ustrezne A teste.
4. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-

du s 1. točko objave in morajo vsebovati še:
– dokazilo o registraciji podjetja,
– prospektni material.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 57 – 19. X. 1996 Stran 4105

C. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– cena fco naročnik,
– fiksna cena,
– dolžina jamstvenega roka,
– dostopni čas serviserja,
– plačilni pogoji.
D. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po

objavi do 10 ure. Javno odpiranje ponudb
bo isti dan ob 13. uri v sejni sobi št. 9 v
pritličju zgradbe Občine Kamnik, Glavni trg

24. Ponudbe morajo biti poslane v zaprti
kuverti, na naslov: Občina Kamnik – Urad
župana, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pri-
pisom “Ne odpiraj – Ponudba”.

Dodatne informacije dobite na tel.
831-503 Ivan Pristovnik, vsako sredo od 13.
do 14. ure.

E. O izidu razpisa bodo ponudniki pisno
obveščeni.

F. Občina Kamnik, si pridržuje pravico,
da ne sprejme nobene ponudbe.

Občina Kamnik

Št. 45/3-96 Ob-4379

Na podlagi 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter
32. in 51. člena zakona o stavbnih zem-
ljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89)
objavlja Mestna občina Ljubljana, Sklad
stavbnih zemljišč

javni razpis
za zbiranje investitorjev in
soinvestitorjev za izgradnjo

parkirno-garažnih hiš v Ljubljani
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Sklad stavbnih zemljišč, Tomšičeva 6, Ljub-
ljana.

2. Namen razpisa: s tem razpisom zbira-
mo interesente (domače in tuje), ki so pri-
pravljeni investirati oziroma sofinancirati
kompleksno izgradnjo parkirno-garažnih hiš,
na predvidenih lokacijah v Ljubljani. Mestna
občina Ljubljana bo kot svoj delež prispeva-
la zemljišče in komunalno ureditev.

3. Obseg del: interesenti za izgradnjo
morajo upoštevati, da bodo ob sodelovanju
Mestne občine Ljubljana, organizirali – vo-
dili celoten projekt izgradnje, vključno z
vsemi pripravljalnimi in projektnimi deli,
financirali celoten projekt, izgradili parkir-
no-garažno hišo, katero bodo nato tudi
upravljali.

4. Predvidene lokacije:

Oznaka lokacije Oznaka Območja
urejanja

1. Tržaška cesta – Bičevje VI 2/2
2. Streliška ulica CR 9/2
3. Tivolska cesta (telovadišče ob CR 3/3

kopališču Ilirija)
4. Tobačna tovarna VP 2/1
5. Vilharjeva cesta (potniška postaja) CO 4/7
6. Metelkova ulica CO 5/4
7. Tivolska cesta – Dunajska cesta CT 4/1
8. Zaloška – Šarabon CI 6/11
9. Prule CS 10/1

10. Grubarjeva palača – Virantov vrt CO 1/47

5. Kolikor je kdo od investitorjev zainte-
resiran za kako drugo lokacijo, je možno,
da svoj interes navede s prijavo v tem razpi-
su.

6. Predvideni čas izgradnje objekta je 12
mesecev od izdaje odločbe o gradbenem do-
voljenju.

7. Dokumentacija, ki jo mora kandidat
predložiti

Vsak interesent mora v svoji prijavi ce-
lovito predstaviti sebe ter imenovati odgo-
vorno in pooblaščeno osebo – vodjo projek-
ta. Prav tako mora navesti vse svoje sode-
lavce za področja:

– predinvesticijske dejavnosti,
– projektiranja,
– financiranja projekta,
– gradnje,
– upravljanje parkirno-garažnih hiš,
– reference, pridobljene pri izgradnji po-

dobnih objektov ter pri njihovem poslova-
nju, upravljanju in vzdrževanju, ter refe-
renčni podatki o nosilcih razpisane naloge
ter vsa druga dokazila o referencah,

– ime odgovornega nosilca naloge ter ka-
drovsko-strokovno usposobljenost izvajal-
cev projekta.

Domači ponudniki:
– izpisek iz vpisa v sodni register so-

dišča v Republiki Sloveniji, oziroma izpi-

sek iz drugih registrov v Republiki Sloveni-
ji, iz katerega je razvidna dejavnost ponud-
nika. Izpisek ne sme biti starejši od treh
mesecev,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– podatke o boniteti poslovanja ponud-
nika oziroma nosilca ponudbe in partnerjev.

Tuji ponudniki:
– za tuje ponudnike ustrezen izkaz o bo-

niteti korespondenčne banke.
8. Vse dodatne informacije dobite na

Skladu stavbnih zemljišč, v času od 4. do 8.
novembra 1996, od 9. do 12. ure, na tel.
125-22-42.

9. Ponudbo oddajte po pošti ali osebno
do 19. novembra 1996 na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Sklad stavbnih zemljišč,
Tomšičeva 6, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene: “Ne odpiraj – javni razpis – izgradnja
PGH”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 21. 11.
1996 ob 13. uri, v prostorih Kresije, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, soba 143/I.

11. Ponudniki bodo o odločitvi obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Mestna občina Ljubljana
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 53/96 Ob-4380

Občina Slovenska Bistrica v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo garderob

in sanitarij v stari telovadnici v
Slovenski Bistrici

1. Investitor: Občinska športna zveza
Slovenska Bistrica.

2. Predmet razpisa: obnova garderob in
sanitarij v stari telovadnici v Slovenski Bi-
strici.

3. Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

4. Ponudbe za izvedbo del morajo biti
sestavljene po načelu funkcionalni ključ, na
osnovi izdelane tehnične dokumentacije v
obsegu popisa del.

5. Rok za izvedbo del: v enem mesecu
od podpisa pogodbe.

6. Predloge, pojasnila in dodatne podat-
ke za izdelavo ponudbe dobite na Občinski
športni zvezi Slovenska Bistrica.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– roki,
– garancija za izvedena dela,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika (ugodni

kreditni pogoji ter dodatne ugodnosti),
– najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudba mora vsebovati še naslednjo

dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-

jekt ter da je seznanjen z obsegom del in
potrebnimi materiali,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe in

– podatke o boniteti podjetja (BON-1,
BON-2, BON-3).

9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občinski športni
zvezi Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11,
na osnovi predhodnega dokazila o vplačilu
5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih naka-
žejo na ŽR Občinske športne zveze Sloven-
ska Bistrica, št. 51810-678-42994, s pripi-
som “za prizidek k stari telovadnici Sloven-
ska Bistrica”.

10. Ponudbo z vso ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
obnovo v stari telovadnici” je potrebno do-
staviti v zapečateni kuverti do 29. 10. 1996
do 11. ure, na naslov Občinska športna zve-
za Slovenska Bistrica, Grajska 11, 2310 Slo-
venska Bistrica.

11. Ponudbe se bodo odpirale na dan iz-
teka roka za oddajo ponudb v prostorih Ob-
činske športne zveze Slovenska Bistrica,
Grajska 11, ob 12. uri.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu na-
tečaja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občinska športna zveza
Slovenska Bistrica
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Št. 428/96 Ob-4381

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ter
na podlagi 10. člena statuta Občine Velike
Lašče, objavlja Občina Velike Lašče

javni razpis
za izbor izvajalca za opravljanje zimske

službe v sezoni 1996/97
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa je izbor ponudnika za

opravljanje zimske službe na celotnem ob-
močju Občine Velike Lašče.

Zimska služba se izvaja na lokalnih ce-
stah v dolžini 34,991 km, na občinskih in
drugih nekategoriziranih cestah v skupni
dolžini 144 km, ter parkiriščih.

3. Razpisno gradivo prejmejo ponudniki
na Občini Velike Lašče, Velike Lašče 15,
Velike Lašče.

Pred izdelavo ponudbe priporočamo og-
led cest.

4. Zimska služba vključuje:
– pluženje s čelnim in vlečnim plugom,
– strojni posip z mešanico,
– strojni posip s peskom,
– odvoz snega,
– označevanje cest,
fiksni stroški:

– pripravljenost delavcev.
5. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del,
– reference,
– dokazila o registraciji podjetja,
– cenik posameznih storitev oziroma po-

nudbena cena za enoto,
– strojne kapacitete in kapacitete zapo-

slenih,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti,
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
6. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena

pogodba za opravljanje zimske službe. Dela
se obračunavajo po izstavljenih mesečnih
računih za opravljeno delo.

7. Ponudbe z vso zahtevano dokumentaci-
jo morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s
pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis za izvaja-
nje zimske službe”, na naslov: Občina Velike
Lašče, Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.

8. Odpiranje ponudb bo 24. 10. 1996 ob
12. uri, v prostorih Občine Velike Lašče.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni v petih dneh od odpiranja ponudb.

Občina Velike Lašče

Št. 98/96 Ob-4382

Krajevna skupnost Benedikt na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa sveta Kra-
jevne skupnosti Benedikt objavlja

javni razpis
za oddajo naslednjih del:

A) obnova in revitalizacija vodnjakov
– II. faza,

B) celostna grafična podoba kraja –
II. faza.

1. Predmet razpisa je oddaja del obnove
vodnjakov, izdelave kažipotov, pisemskega
papirja, kuvert in zastav.

2. Predviden rok pričetka dela je 10. 11.
1996.

3. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena ločena za postavko A

in postavko B, po sistemu ključ v roke,
– opcija ponudbe,
– seznam tehničnega osebja, ki bo odgo-

voren za izvedbo del.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– garancija za izvedbo del,
– reference,
– cena,
– eventualne druge ugodnosti ponudni-

ka.
5. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 8 dni po objavi

tega razpisa na naslov Krajevna skupnost
Benedikt, Benedikt 5, 2234 Benedikt, s pri-
pisom “Ponudbe za javni razpis”.

6. Ponudniki lahko vse dodatne informa-
cije in razpisno dokumentacijo (tender)
dvignejo pri Krajevni skupnosti Benedikt, v
roku tri dni po razpisu, od 8. do 9. ure, v
pisarni Krajevne skupnosti Benedikt.

7. Odpiranje pismenih ponudb se bo
opravilo pred komisijo dne 28. 10. 1996, s
pričetkom ob 9. uri, v pisarni Krajevne skup-
nosti Benedikt. Pri odpiranju lahko sodelu-
jejo tudi ponudniki.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
vse udeležence razpisa komisija obvestila v
roku pet dni po odpiranju ponudb. Z naju-
godnejšim ponudnikom pa se sklene pogod-
ba v višini zagotovitve s strani soinvestitor-
jev.

Krajevna skupnost Benedikt

Št. 1151/96-31 Ob-4383

Občina Gornja Radgona objavlja na os-
novi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo elektroinštalacijskih del v

vodohramu Gomila
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za izvedbo elektroinštalacijskih
del v vodohramu Gomila.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe razpisanih del: 15 kole-
darskih dni.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so najugodnejša ponudbena cena,
popusti v primeru danega avansa, reference,
rok izvedbe.

6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, reference, rok izvedbe, plačil-
ni pogoji, opcija ponudbe.

7. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona, pri inž. Ščavničarju, tel.
069/61-671.

8. Kompletne ponudbe z oznako “Ponud-
ba – elektroinštalacije, vodohram Gomila –
Ne odpiraj!” morajo oddati ponudniki do
30. 10. 1996 do 10. ure, na naslov: Občina

Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gor-
nja Radgona.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sejni so-
bi Občine Gornja Radgona 30. 10. 1996 ob
12. uri.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 5 dneh od odpiranja ponudb.

Ob-4384

Občina Gornja Radgona objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za modernizacijo krajevne ceste

Cogetnici–Ivanjski vrh–Negovsko jezero
v dolžini 1.000 m

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za: modernizacijo krajevne ce-
ste Cogetinci–Ivanjski vrh–Negovsko jeze-
ro v dolžini 1.000 m.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,000.000 SIT.

4. Predvideni začetek del je 1. 11. 1996,
dokončanje v 60 koledarskih dneh.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: plačilni pogoji in cena, reference
in kvaliteta, rok izvedbe, garancijski roki.

6. Ponudbe morajo vsebovati vse sesta-
vine 12. člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Investitor si pridržuje pravico, da bo z
ozirom na razpoložljiva sredstva skrajšal re-
konstruirani odsek ceste.

8. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona pri inž. Ščavničarju, tel.
069/61-671.

9. Kompletne ponudbe z oznako: “po-
nudbe za modernizacijo ceste – Ne odpiraj
morajo oddati ponudniki do 30. 10. 1996 do
10. ure na naslov: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Gornja Radgona 30. 10. 1996
ob 11.30.

11. Predstavniki ponudnikov morajo ko-
misiji pred odpiranjem ponudb predložiti
pismeno pooblastilo.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 5 dneh od odpiranja ponudb.

Ob-4385

Občina Gornja Radgona objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za sanacijo lokalne ceste L 2803 Negova–

Ihova v Občini Gornja Radgona
1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnej-

šega izvajalca za sanacijo lokalne ceste
L 2803 Negova–Ihova, skupaj z sanacijo
plazov.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
5,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe razpisanih del: 30 kole-
darskih dni.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:
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– ponudbena cena, popusti v primeru
danega avansa, reference, rok izvedbe.

6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo
o registraciji, reference, rok izvedbe, plačil-
ni pogoji, opcija ponudbe.

7. Investitor si pridržuje pravico, da bo
oddal dela v izvedbo fazno z ozirom na
razpoložljiva sredstva.

8. Ponudniki lahko dobijo informacije in
razpisno dokumentacijo na Občini Gornja
Radgona pri inž. Ščavničarju, tel.
069/61-671.

9. Kompletne ponudbe z oznako: “sana-
cija lokalne ceste Negova–Ihova – Ne odpi-
raj” morajo oddati ponudniki do 30. 10.
1996 do 10. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13.

10. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Gornja Radgona 30. 10. 1996
ob 11. uri.

11. Predstavniki ponudnikov morajo ko-
misiji pred odpiranjem ponudb predložiti
pismeno pooblastilo.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 5 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Gornja Radgona

Št. 161/X/96 Ob-4386

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
Komunalno podjetje Velenje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje kompaktiranja odpadkov na

komunalni deponiji v Velenju
1. Naročnik: Komunalno podjetje Vele-

nje, PE Kanalizacija, Koroška 37b, Velenje.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa del

je izvedba kompaktiranja odpadkov na ko-
munalni deponiji v Velenju, ki obsega:

– planiranje in prenašanje odpadkov,
– kompaktiranje odpadkov s ponudniko-

vim strojem za kompaktiranje, ki ima naj-
manjši osni pritisk 25 t in z zaposlitvijo
dveh kvalificiranih strojnikov, ki sedaj
opravljata dela pri kompaktiranju,

– prekrivanje odpadkov,
– sprotno urejanje in utrjevanje dovozne

ceste na aktivnem delu deponije.
3. Lokacija: deponija komunalnih odpad-

kov je locirana severno od Velenja.
4. Predvidena količina odpadkov je

ca. 7.000 m3 mesečno.
Element kalkulacije cene je m3 odlože-

nega odpadka.
5. Rok izvedbe del je 1. 1. 1997. Delo bo

oddano za dobo enega leta, oziroma do ure-
ditve koncesijskih pogodb.

6. Merila za izbiro ponudnika:
a) najugodnejša ponudbena cena,
b) kvaliteta stroja,
c) najugodnejši plačilni pogoji – mož-

nost kompenzacije,
d) reference,
e) druge morebitne prednosti ponudnika.
7. Razpisno dokumentacijo je mogoče

dvigniti do 24. 10. 1996  od 10. do 13. ure
na Komunalnem podjetju Velenje, Tehnični
sektor, Koroška 3a, Velenje (nasproti želez-
niške postaje Velenje) pri Miri Kokot (tel.
063/856-251). Pogoj za dvig razpisne doku-
mentacije je dokazilo o plačilu razpisne do-
kumentacije v vrednosti 3.000 SIT na žiro
račun naročnika 52800-601-46145.

8. Rok za oddajo ponudbe je potrebno
dostaviti do 6. 11. 1996 do 10. ure na naslov
Komunalno podjetje Velenje, p.o., Koroška
cesta 37 b, 3320 Velenje (Mira Kokot), v
zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba kompaktiranje”.

9. Ponudnike bomo o izboru obvestili pi-
sno, v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Komunalno podjetje Velenje

Št. 87 Ob-4387

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Pomorski muzej Sergej Mašera objavlja

javni razpis
za investicijsko vzdrževalna dela na

objektu Pomorski muzej Sergej Mašera
Piran

1. Investitor: Pomorski muzej Sergej Ma-
šera, Cankarjevo nabrežje 3, Piran.

2. Predmet razpisa: izvedba, gradbeno,
obrtniških in instalacijskih del.

3. Dokumentacijo za pripravo ponudbe
lahko interesenti dvignejo v tajništvu inve-
stitorja vsak dan med 8. in 10. uro do dneva
zaključka razpisa.

Kontaktna oseba za posredovanje infor-
macij je Flavio Bonin, vsak dan od 8. do 9.
ure na tel. 066/746-826.

4. Ponudbo je potrebno dostaviti v zape-
čateni kuverti z označbo “Ne odpiraj – po-
nudba”, 10. dan po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure. Ponudbe poslane po pošti
morajo prispeti najkasneje 10. dan po ob-
javi.

5. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– ponudbo na originalnem tekstu z vklju-

čenim prometnim davkom in rekapitulcijo,
– opcija ponudbe,
– način plačila (avansa ni),
– seznam teh. osebja odgovornega za iz-

vedbo,
– seznam kooperantov,
– spisek prijavljenih delavcev,
– rok izvedbe s priloženim terminskim

planom,
– način obračuna,
– garancijski rok,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ocenjena vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference.
8. Odpiranje ponudb bo na dan zaključ-

ka razpisa ob 13. uri v prostorih investi-
torja.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Pomorski muzej Sergej Mašera
Piran

Št. 34/96 Ob-4388

Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Ljubljana, Slovenska 54, objavlja na
podlagi pooblastila Ministrstva za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana,
Parmova 33 in na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

opremo mikrovinifikacijske kleti
1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, Parmova
33.

2. Predmet: nakup opreme za mikrovini-
fikacijsko klet. Dodatne informacije ter po-
drobna specifikacija in količine zahtevanih
komponent so razvidne iz razpisne doku-
mentacije, ki jo interesenti dobijo na sedežu
PZPS-GIZ, pri Mariji Orešnik tel. 1324-340
v roku 8 dni od objave med 10. in 12. uro.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 6,300.000 SIT.

4. Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši. Ponudniki lahko podajo ponudbe le
za celotno nabavo opreme. V zvezi z nave-
denim si naročnik pridržuje pravico do izbi-
re ponudnikov po posameznih elementih iz
razpisne dokumentacije.

5. Dobavni rok: 90 dni po sklenitvi po-
godbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena, plačilni pogoji in druge ponud-
bene ugodnosti z eventualnimi popusti,

– kvaliteta opreme in reference ponud-
nika,

– garancijska doba,
– uvedba v obratovanje in servisiranje.
7. Ponudba naj vsebuje podatke kot to

izhaja iz citirane odredbe.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov Po-

slovnega združenja prehrane Slovenije-giz,
Ljubljana, Slovenska 54, do 30. 10. 1996 do
10. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne na navedenem naslovu ob 11. uri. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – ponudba za opremo mikrovinifikacij-
ske kleti”. Prisotni predstavniki ponudni-
kov morajo imeti pisna pooblastila za zasto-
panje.

10. Nepravočasnih in pomanjkljivih po-
nudb komisija ne bo upoštevala in bodo za-
vrnjene.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Poslovno združenje prehrane
Slovenije

Št. 5152 Ob-4389

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana, Aš-
kerčeva 5, na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za dobavo krožne žage za razrez

kovinskih profilov s priborom
1. Predmet razpisa je dobava krožne ža-

ge za razrez kovinskih profilov s priborom.
2. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 1,300.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana.
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4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– overjeno fotokopijo registracije pod-

jetja in njegove dejavnosti – za samostojne
podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega
organa za dejavnost katere predmet je raz-
pis; dokument ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– referenčno listo,
– čas veljavnosti ponudbe,
– ugodnosti po lastni presoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok in podatke o servisira-

nju,
– ceno FCO sedež kupca izražena v SIT

mora biti fiksna, z vključenim morebitnim
popustom in prometnim davkom ter pogoje
plačila. Cena mora biti oblikovana za plači-
lo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi
računa.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas njene
življenjske dobe. Ponudbi naj bo priložen
tudi vzorec servisne pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– garancija in servis z odzivnim časom

popravila,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik

nudi.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
6. Dodatne informacije lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo na FKKT, Aškerčeva
5, Ljubljana, tel. 17-60-535, Viktor Mi-
helčič.

7. Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – razpis za krožno
žago”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 5. novem-
bra 1996 ob 8. uri v sejni sobi fakultete na
Aškerčevi 9 v Ljubljani.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija za odpiranje
ponudb ne bo obravnavala in bodo zavrnje-
ne. Ponudbe, ki v ovojnici ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 3. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Ob-4390

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

izvedbo vzpostavitve zgostitvene mreže
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavitev poli-
gonometrične in poligonske mreže ter trans-
formacija koordinat detajlnih točk.

Predmet razpisa je izvedba naslednjih na-
log:

2.1 vzpostavitev poligonske mreže v Ro-
gaški Slatini,

2.2 vzpostavitev poligonometrične in po-
ligonske mreže v Ljubljani,

2.3 vzpostavitev poligonske mreže v Tol-
minu in transformacija koordinat detajlnih
točk.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
za izvedbo posamezne ali več razpisanih
nalog hkrati.

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 14. uro, na naslovu
Geodetska uprava Republike Slovenije, Ša-
ranovičeva 12, po predhodni najavi po tel.
13-27-121 (Matija Medved).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,500.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 61 mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– 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
(obrazec BON-1 ali BON-3), ki ni starejši
od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (števi-
lo pogodb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– osnutek pogodbe,
– 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.
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 11. 11. 1996
najkasneje do 8. ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, tj. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za... (navedba posamezne razpisane
naloge, na katero se nanaša ponudba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo dveh ali več razpisanih nalog hkrati,
zadostuje, da podatke oziroma dokumente,
zahtevane pod 6. točko, alinee 1–6 predloži
le enkrat. Ti podatki oziroma dokumenti naj
bodo predloženi v posebni ovojnici z ozna-
ko ponudnika in navedbo “Ne odpiraj – po-
nudba za razpis za izvedbo poligonske mre-
že – skupna dokumentacija”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 11. 11.
1996 ob 9. uri v prostorih GURS, Kristano-
va 1 (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.

Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo na neresničnih navedbah ali podatkih.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-4393

Urad Vlade za informiranje in Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije,
objavljata na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
5/96, 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbor agencije, ki bo izvedla raziskavo

podobe in ugleda Slovenije v tujini
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1. Naročnik: Urad Vlade za informira-
nje, Levstikova 10, Ljubljana in Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije
pri Ministrstvu za ekonomske odnose in raz-
voj, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: raziskava podobe
Slovenije v očeh mnenjskih voditeljev v Av-
striji in Franciji.

Okvirne ciljne skupine so:
1. uredniki in novinarji,
2. pomembne politične osebnosti in čla-

ni parlamenta,
3. akademiki in družboslovci, ki se uk-

varjajo s področjem srednje in vzhodne
Evrope,

4. poslovneži in vodilni menedžerji iz-
voznih podjetij, ki se ukvarjajo s področjem
srednje in vzhodne Evrope,

5. glavne mednarodne banke in investi-
torji, ki se zanimajo za področje osrednje in
vzhodne Evrope,

6. turistični uradi in agencije.
3. Maksimalna vrednost projekta po eni

državi je 5,5 mio SIT.
3. Na razpisu lahko sodelujejo agencije,

ki se ukvarjajo z raziskovanjem javnega mne-
nja ter raziskovalno dejavnostjo in imajo po-
vezave s tujimi agencijami, ki lahko opravijo
terensko delo v obeh izbranih državah.

Raziskavo naj bi začeli konec novem-
bra. Rezultati raziskave morajo biti znani
najkasneje do 1. februarja 1997.

4. Predlagatelji morajo v svoji ponudbi
navesti naslednje elemente:

– podatke o agenciji in svoje reference,
– povezave s tujimi agencijami, ki doka-

zujejo, da lahko njihova partnerska agencija
opravi terensko delo v predlaganih državah,

– predlog metodologije raziskave,
– izvedbeni načrt,
– cena za velikost vzorca: 50, 100 in 200

anketirancev v vsaki državi,
– predlog terminskega načrta raziskave in
– vzorec pogodbe.
V primeru, da bo predlagatelj sodeloval

z drugimi podjetji, mora priložiti njihovo
pisno soglasje o sodelovanju.

5. Merila za izbiro:
– reference pri podobnih projektih, po-

sebej pri mednarodnih,
– dostopnost reprezentančnih predstav-

nikov ciljnih skupnih,
– cena glede na velikost vzorca in
– najugodnejši terminski načrt financi-

ranja projekta.
6. Ponudniki morajo pisne predloge po-

slati v 10 dneh po objavi tega razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: Urad Vlade za
informiranje, Ljubljana, Levstikova 10.

7. Vse ponudbe morajo biti oddane v za-
pečateni ovojnici z označbo: Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek
29. oktobra 1996 ob 10. uri v prostorih Ura-
da Vlade za informiranje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 14 dneh po odpiranju po-
nudb.

Urad Vlade za informiranje
Urad za gospodarsko promocijo

in tuje investicije

Št. 312/96 Ob-4394

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-

čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca del za opravljanje

storitev strokovnega nadzora
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del

za opravljanje storitev strokovnega nadzora
pri gradnji objekta nove Osnovne šole v
Kočevju.

Opravljanje strokovnega nadzora vsebu-
je:

a) izdelava analiz prispelih ponudb ter
izdelava predloga za izbor najugodnejšega
ponudnika,

b) izvajanje nadzora nad izvedbo del v
skladu z določbo 61. člena zakona o gradi-
tvi objektov, sodelovanje na tehničnem pre-
gledu opravljenih del ter pridobitev uporab-
nega dovoljenja,

c) izdelava predlogov v zvezi z even-
tualno racionalizacijo v smislu pocenitve
gradnje brez zmanjšanja zahtevanega stan-
darda,

d) skrb za odpravo pomanjkljivosti v ga-
rancijskih rokih.

3. Orientacijska cena objekta, ki je pred-
met strokovnega nadzora je 700,000.000
SIT.

4. Lokacija: Kočevje, naselje Mestni log.
5. Predvideni rok pričetka del: novem-

ber 1996.
6. Predvideni rok zaključka del: dela na

objektu bodo potekala fazno odvisno od pri-
liva sredstev, predvidoma do 1. septembra
1998.

7. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
izdelana tako, da bo ovrednotena po posa-
meznih točkah predmeta ponudbe v zneskih
ali procentih. Morebitne dopolnitve morajo
biti prikazane ločeno.

Iz ponudbe mora biti razvidno, kako je
vključen 5% davek.

8. 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).

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tu-
di podatke o boniteti poslovanja, ne starejše
od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2 in
BON 3).

9. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnikov pri opravljanju
storitev strokovnega nadzora,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– spisek strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju ponudnika, ki bo nepo-
sredno izvajal nadzor in njihove reference
(strokovni kader, ki bo izvajal nadzor, mora
zadovoljiti pogoje, ki jih predpisuje novi
zakon o graditvi objektov),

– ponudbena cena po posameznih po-
stavkah (najcenejši ponudnik ni nujno, da je
najugodnejši),

– opcija ponudbe, način plačila in fik-
snost cen,

– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-
vale na uspešnost izvedbe.

10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpi-
sanega z oziroma na razpoložljiva sredstva

(pogodba za nadzor za posamezno fazo
gradnje) ali odstopiti od podpisa pogodbe.
Naročnik si pridržuje tudi pravico, da po
zaključku posamezne faze ne sklene po-
novno  pogodbo  z  izbranim  ponudnikom.
V vseh primerih ponudniki nimajo pravice
do  uveljavljanja  odškodnine  iz  tega
naslova.

11. Ponudniki lahko dobijo vse potrebne
informacije na naslovu: Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje, tel.
061/851-834, 851-130, vsak delovnik od 7.
do 9. ure, do vključno osmega dneva po
objavi tega razpisa (kontaktni osebi: Gašpa-
rac Antun, Kaplan Danica).

12. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako: “Nadzor nad izgradnjo
nove osnovne šole v Kočevju”, z imenom in
naslovom prijavitelja in pripisom “Ne odpi-
raj – javni razpis” na naslov Občina Kočev-
je, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno desetega dne po ob-
javi tega razpisa, do 11. ure. Ponudbe, ki
pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 11.
1996 v prostorih občinske uprave, Ljubljan-
ska c. 26 (sejna soba) ob 13. uri.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

14. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 312/96 Ob-4395

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca investicijsko

vzdrževalnih del na objektih, ki so last
Občine Kočevje

1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa in orientacijska cena:
– razkrivanje in pokrivanje strehe na Os-

novni šoli Livold.
3. Orientacijska vrednost del: 2,500.000

SIT.
4. Lokacija: Livold pri Kočevju.
5. Predvideni rok pričetka del: novem-

ber 1996.
6. Predvideni rok zaključka del: decem-

ber 1996.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta,
– rok izvedbe,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
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Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tu-
di podatke o boniteti poslovanja, ne starejše
od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2 in
BON 3).

9. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z oziroma na razpoložljiva sredstva ali od-
stopiti od podpisa pogodbe. V obeh prime-
rih ponudniki nimajo pravice do uveljavlja-
nja odškodnine iz tega naslova.

10. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na na-
slovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-834, 851-130,
vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno
sedmega dne po objavi tega razpisa (kon-
taktne osebe: Gašparac Antun, Lovko Mar-
ko in Kaplan Danica).

11. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako: “Osnovna šola Livold –
zamenjava strešne kritine”, z imenom in na-
slovom prijavitelja in pripisom “Ne odpiraj
– javni razpis” na naslov Občina Kočevje,
Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno desetega dne po ob-
javi tega razpisa, do 13. ure. Ponudbe, ki
pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno 4. 11.
1996 v prostorih občinske uprave, Ljubljan-
ska c. 26 (sejna soba) ob 11. uri.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

13. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 312/96 Ob-4396

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo tehnične dokumentacije PGD,

PZI za nadomestno gradnjo stavbe
Trg zbora odposlancev 2, v Kočevju
1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-

ska c. 26, Kočevje.
2. Predmet razpisa: izdelava tehnične do-

kumentacije PGD, PZI za nadomestno grad-
njo stavbe Trg zbora odposlancev 2, v Ko-
čevju.

Razpis obsega:
Izdelava PGD in PZI dokumentacije v 8

izvodih (na osnovi projektne naloge naroč-
nika in potrjenih idejnih skic):

– projekt rušitve obstoječega objekta,
– projekt arhitekture,
– projekt statike in armature,
– projekt strojnih instalacij – vodovodne

napeljave, kanalizacija, prezračevanje, ogre-
vanje,

– projekt elektroinstalacij – VNO, NNO,
– projekt zunanje ureditve,

– požarni elaborat in elaborat in elaborat
varstva pri delu,

– popis del s predračunom.
3. Orientacijska cena: 2,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje.
5. Predvideni rok pričetka del: december

1996.
6. Predvideni rok zaključka del: marec

1997.
7. Za izdelavo tehnične dokumentacije

je dolžan izbrani ponudnik predhodno opra-
viti vse potrebne preiskave.

Stroške teh preiskav mora ponudnik
vkalkulirati v ponudbeno ceno.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost ponudbe z upoštevanjem me-
ril iz razpisne dokumentacije (stopnja dode-
lanosti, natančnosti),

– racionalnost pri gradnji in vzdrževanju
objekta (ponudba naj vsebuje kratek opis
predvidenih rešitev),

– predstavitev projektne skupine in refe-
rence (projektna skupina mora zadovoljiti
pogoje, ki jih postavlja novi zakon o gradi-
tvi objektov),

– opcija ponudbe, ponudbena cena in
plačilni pogoji,

– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
9. Dokumentacija, ki jo predložijo po-

nudniki mora vsebovati:
– veljavno rgistracijo za dejavnost, regi-

stracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– podatke o boniteti poslovanja ne sta-
rejši od 15 dni,

– osnutek pogodbe z vgrajenimi elemen-
ti ponudbe,

– opcijski rok (najmanj 30 dni po odpi-
ranju ponudb),

– pisno izjavo, da si je ogledal obstoječi
objekt, ki se ruši, oziroma gradbišče bodoče
nadomestne gradnje,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti (rokov, kvalitete, odpravo ugo-
tovljenih napak) predal garancijo banke z
veljavnostjo 2 leti. Vrednost bančne garan-
cije je enaka vrednosti pogodbenih del.

10. Ponudba mora vsebovati podatke ali
bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
Ponudba, ki bo po mnenju investitorju se-
stavljena nerealno glede rokov, cene in osta-
lih elementov, ne bo obravnavana kot resna.

12. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisno dokumentacijo za izdelavo prijave
ter dobijo vse potrebne informacije na na-
slovu: Občina Kočevje, Ljubljanska 19,
1330 Kočevje, tel. 061/851-834, 851-130,
vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno
desetega dne po objavi tega razpisa (kon-
taktni osebi: Gašparac Antun in Lovko Mar-
ko).

Razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun 51300-630-10077 – proračun Občine
Kočevje – javni razpis.

13. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva ali
odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

14. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb:

Pisne prijave z vso dokumentacijo, ki je
zahtevana je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Ponudba za izdelavo teh-
nične dokumentacije za stavbo TZO 2” z
imenom in naslovom prijavitelja in pripi-
som “Ne odpiraj – javni razpis” na naslov:
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti v vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno dvajsetega dne po
objavi tega razpisa, do 13. ure.

Ponudbe, ki pridejo po tej uri, bodo za-
vrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan v prostorih občinske uprave, Ljub-
ljanska c. 26 (sejna soba) ob 11. uri.

15. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

16. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kočevje

Št. 197/96 Ob-4397

Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb – Logistika, Tivolska 42, Ljublja-
na, na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za nakup stroja za obdelavo lesa

I. Predmet razpisa je nakup samostoje-
čega kombiniranega stroja za obdelavo lesa
s predrezom in naslednjimi karakteristika-
mi:

– valj za oblanje širine 35–40 cm,
– z rezkalno glavo in rezilom na glavi za

skobljanje.
II. Okvirna vrednost opreme, ki je pred-

met razpisa znaša 2,000.000 SIT.
III. Ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, vsebovati morajo zlasti:

– fiksne cene, oblikovane fco kupec, v
SIT in s posebej prikazanim ustreznim pro-
metnim davkom,

– rok plačila v 30 dneh po dobavi,
– seznam servisov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi dobavitelj.
IV. V posebni kuverti morata biti:
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od

3 mesecev,
– BON 1 in 2 oziroma 3. BON obrazci

ne smejo biti starejši od dveh mesecev.
V. Vse dodatne informacije v zvezi s pri-

pravo ponudbe dobite po tel. 13-33-324.
VI. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– tehnične lastnosti opreme,
– cene,
– dobavni rok,
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– garancijski rok,
– servisne usluge in zagotavljanje re-

zervnih delov,
– popusti in druge ugodnosti.
VII. Kupec ni obvezen izbrati najcenej-

še ponudbe. Kupec si pridržuje pravico, da
odstopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

VIII. Ponudbe morajo prispeti s priporo-
čeno pošto do 28. 10. 1996 do 12. ure, na
naslov: Vlada RS, Servis skupnih služb –
Logistika, Tivolska 42, 1000 Ljubljana.

Vsak ponudnik odpošlje zapečaten os-
novni ovitek z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba stroja za obdelavo lesa po javnem
razpisu” in točnim nazivom in naslovom
pošiljatelja.

V osnovnem ovitku morata biti dve za-
prti kuverti, ena s ponudbo in z napisom
ponudba na kuverti ter ena z dokumentacijo
(registracijo in BON obrazci).

Nepravilno opremljene ali nepopolne po-
nudbe bodo glede na določila odredbe in
zahteve tega javnega razpisa neodprte vr-
njene ponudnikom oziroma izločene iz na-
daljnjega postopka.

IX. Javno odpiranje ponudb bo 29. 10.
1996 ob 12. uri v sejni dvorani, ki je v pr-
vem nadstropju poslovne zgradbe na Šmar-
tinski 106 (prostori podjetja Repro) v Ljub-
ljani.

X. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

XI. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

Št. 06100/96 Ob-4399

Na podlagi plana investicij in investicij-
skega vzdrževanja za leto 1996, ki ga je
sprejel upravni odbor na seji 22. 1. 1996,
razpisuje Zavod za pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana

javni razpis
za izbiro, dobavo, vgraditev in zagon

opreme elektro naprav v poslovni
zgradbi Zavoda

1. Naročnik je Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vroska 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je dobava, vgraditev
in zagon naslednje opreme:

a) telefonske centralne,
b) elektro razdelilnih omar in tablojev

avtomatike in moči,
c) protipožarna in protivlomna centrala

z javljalci,
d) zamenjava svetilk v območni enoti

Maribor.
Orientacijska vrednost zgoraj navedene

opreme je 64,000.000 SIT.
3. Okvirni rok začetka dobave vgradnje

in zagona za opremo pod 2.a, b, c točko je
1. 3. 1997, za 2. d točko pa 31. 1. 1997.

4. Rok dokončanja del pod 2.a, b točko
je 31. 3. 1997, pod 2. c točko 31. 5. 1997 in
pod 2. d točko 28. 2. 1997.

5. Naročnik bo izbral izvajalca na osno-
vi ponudnikovih podatkov, ponudbe same,

celovitosti ponudbe kot tudi splošne ocene
ponudnika glede njegove solidnosti, izkuše-
nosti, finančnega stanja, opremljenosti stro-
kovnega kadra in drugih ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi in so za investitorja pomem-
bne.

6. Razpisna dokumentacija in podrobnej-
še informacije dobijo ponudniki na ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, od
21. 10. 1996 do 30. 10. 1996 od 8. do 10.
ure, po predhodnem telefonskem dogovoru
na tel. 061/1324-122 int. 105 pri Kralj Fran-
cu.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo najkasneje do 22. 11.
1996 do 12. ure vložiti ponudbo osebno v
vložišču ZPIZ Slovenije, Kolodvorska 15,
Ljubljana.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo 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).

9. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečatenem
ovoju z oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
oprema za elektro naprave ZPIZ”.

10. Odpiranje dospelih ponudb bo 26. 11.
1996 ob 9. uri v prostorih Zavoda Kolod-
vorska 15, Ljubljana, sejna dvorana v VIII.
nadstropju.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pisna pooblastila za
njihovo navzočnost pri odpiranju ponudb.

11. Ponudbe bo pregledala posebna ko-
misija naročnika. Ponudniki bodo o izidu
obveščeni v roku 10 dni po odpiranju po-
nudb.

12. Opcija ponudb mora biti najmanj 30
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Razpisovalec ponudniku ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

14. Objava ne zavezuje investitorja, da
sklene pogodbo s katerimkoli ponudnikom.

15. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse pogoje iz tega razpi-
sa, razpisne dokumentacije in razpisnih po-
gojev.

16. Prednost bodo imeli tisti ponudniki,
kateri bodo ponudili vso razpisano opremo.

Zavo za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Ob-4400

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvajanje del
1. Pluženje snega na mestnih ulicah v

Kranju.
2. Posipanje poledice na mestnih ulicah

v Kranju.
3. Pluženje snega na pokopališču v Bit-

njah.
4. Pluženje lokalnih cest v Mestni občini

Kranj.
5. Posipanje lokalnih cest v Mestni obči-

ni Kranj.
1.1 Pluženje snega na naslednjih mest-

nih ulicah:
– Struževo do železniškega mostu, Zlato

polje, Krona do odcepa na avto cesto, Šorli-

jeva, Mandeljčeva, Vidmarjeva, Rotarjeva,
Jurčičeva,

– Čirče, Planina,Tatjane Odrove, Na
Skalici, Orehek, Drulovka,

– Šmarjetna gora–Kranj,
– Kalinškova, Jezerska c. odcepi, Štir-

nova, Luznarjeva, Reševa, Tomažičeva, Ka-
juhova, Žanova, Oprešnikova, C. na Kla-
nec, trije odcepi Draga Brezarja, odcepi c.
Talcev,

– Puškarna–Bitnje, Ješetova, Tominčeva,
Pot na Jošta, Šempeterska, Trojarjeva, zgor-
nji del Benedikove, Pševska, Gasilska, Sko-
kova, Bavdkova, Hafnarjeva pot, Križnarje-
va, Seljakovo naselje, Pot v Bitnje,

– Ješetova – odcepi, Pot na Jošta – odce-
pi, Šiškovo naselje, Zlatnarjeva, Sitarska,
Škofjeloška – odcepi, Medetova, Krajevna
pot, Šolska, Stražiška, Trojarjeva – spodnji
del, Bičkova, Kocjanova, Žežkova, Nartni-
kova, peš pot proti Laboram;

2.1 Posipanje poledice na naslednjih
mestnih ulicah:

– Šmarjetna gora–Kranj;
3.1 Pluženje snega na pokopališču v Bit-

njah – glavne poti in stranske odcepe;
4.1 Pluženje snega na naslednjih lokal-

nih cestah v Mestni občini Kranj:
– Lavtarski vrh–Stražišče, Javornik–Jošt,
– Zabukovje–Rakovica,
– križišče Jamnik–Podblica,
– Njivica–občinska meja,
– Goriče–Trstenik–Povlje, Trstenik–Ča-

dovlje–Žablje–Babni vrt–do občinske meje,
Goriče–Zalog–Svarje;

5.1 Posipanje poledice na naslednjih lo-
kalnih cestah v Mestni občini Kranj:

– Lavtarski vrh–Stražišče, Javornik–Jošt,
– Zabukovje–Rakovica,
– Njivica–občinska meja.
6. Orientacijska cena ure:
– traktorja z delavcem (priključek plug

oziroma posipalec je last Javnega podjetja
Komunala Kranj, p.o.) je 2.340 SIT/uro;

– traktorja z delavcem in priključkom
plugom ali posipalcem je 2.830 SIT/uro.

7. Pogodba za izvajanje del navedenih v
1., 2., 3., 4. in 5. točki tega razpisa se bo
sklenila za čas od 15. 11. 1996 do 15. 3.
1997.

8. Ponudba naj vsebuje:
– ceno,
– znamka traktorja in letnik izdelave,
– podatek o opremljenosti traktorja z me-

hanizmom za priključitev pluga oziroma po-
sipalca,

– podatek o lastništvu pluga oziroma po-
sipalca.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– opremljenost traktorja z mehanizmom

za priključitev pluga oziroma posipalca,
– opremljenost, ki zagotavlja kvaliteto

in zanesljivo izvedbo del.
10. Ponudbe morajo biti poslane pripo-

ročeno na naslov: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
ali oddane osebno v tajništvu podjetja.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 4. 11. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo naslova ponudnika in z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba pluženje, posi-
panje”.
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11. Javno odpiranje ponudb bo 5. 11.
1996 ob 10. uri v prostorih podjetja Mirka
Vadnova 1, v pisarni tehničnega vodje EE
Komunala.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 8 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.

Ob-4401

Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) in odredbe o določitvi višine nado-
mestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih na območju Uprav-
ne enote Trebnje za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
26/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

skupnih objektih in napravah na
melioracijskih območjih Upravne enote

Trebnje
1. Naročnik vzdrževalnih del je Repub-

lika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih objektih in napravah na meliora-
cijskih območjih.

Vzdrževalna dela so:
– strojna košnja brežine melioracijskih

jarkov, posek grmovja in zarasti, čiščenje
melioracijskih jarkov – poglabljanje, uredi-
tve poti in dostopov do zemljišč.

3. Programi vzdrževalnih del ter podatki
o objektih in napravah dobite na sedežu
Upravne enote Trebnje na Oddelku za gos-
podarstvo, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, soba
št. 31, od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS dalje, vsak delovni dan.

4. Orientacijska vrednost vzdrževalnih
del na vseh melioracijskih območjih Uprav-
ne enote Trebnje znaša 1,100.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 31. 12.
1996.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji za dejavnost, ki

je predmet razpisa,
– reference za razpisana dela,
– seznam strokovnega kadra in opreme,

potrebne za izvedbo del,
– cenik storitev, ki se bodo izvajale ter

končno ceno brez prometnega davka.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

del,
– predhodne reference,
– roki,
– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbenih ob-

veznosti.
8. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ku-

verti na naslov Republika Slovenija, Uprav-
na enota Trebnje, Goliev trg, 8210 Trebnje,
s pripisom: Ne odpiraj – ponudba za vzdr-
ževalna dela na melioracijskih območjih.

Rok za oddajo ponudbe je deset dni od
dneva objave.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Trebnje, Oddelek za gos-
podarstvo, Goliev trg 5, Trebnje, 30. 10.
1996 ob 9.uri.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

Upravna enota Trebnje

Ob-4402

Občina Postojna objavlja na podlagi do-
ločil odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

gradbeno-instalacijska dela
1. Investitor razpisanih del je Občina Po-

stojna, Ljubljanska 4.
2. Predmet razpisa je semaforizacija kri-

žišča Titove in Prečne ulice v Postojni.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 7,000.000 SIT.
4. Razpisno dokumentacijo in morebitna

dodatna pojasnila prejmejo ponudniki pri
strokovni službi Oddelka za okolje, prostor
in urbanistično načrtovanje, Ivan Fon, tel.
067/21-064, takoj po objavi javnega razpi-
sa, ob ponedeljkih in sredah v času uradnih
ur za stranke.

Ponudniki se morajo ob dvigu dokumen-
tacije izkazati z dokazilom o vplačilu 5.000
SIT na žiro račun št. 52200-630-61215 –
Proračun Občine Postojna.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, dokazila o strokov-
nosti, rok izvedbe, garancijski rok ter druge
ugodnosti, pri čemer najnižja ponudba ne
pomeni glavni razlog za izbiro ponudnika.

Opcija ponudbe mora biti vsaj 30 dni.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudbe oddaj-
te v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis –
semaforizacija” na naslov: Občina Postoj-
na, Postojna, Ljubljanska 4.

7. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

8. Odpiranje ponudb bo tretji dan po po-
teku roka za oddajo ponudb s pričetkom ob
12. uri v prostorih Občine Postojna, Ljub-
ljanska c. 4, Postojna.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

Občina Postojna

Št. 133/20 Ob-4403

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhi-
tekturo, Ljubljana, Zoisova 12, objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo ožičenja ter vzpostavitev
računalniškega omrežja v prizidku

stavbe na Zoisovi 12, Ljubljana
1. Predmet razpisa je:
a) ožičenje prostorov v prizidku Fakul-

tete za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana,

b) izvedba povezave z ožičenjem oziro-
ma omrežjem nameščenim v stari stavbi na
Zoisovi 12.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me in del je 1,500.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave, montaže in
vzpostavitve računalniškega omrežja je 30
dni po podpisu pogodbe.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– overjeno fotokopijo registracije pod-

jetja in njegove dejavnosti – za samostojne
podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega
organa za dejavnost katere predmet je raz-
pis, dokument ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih, pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– referenčno listo,
– ponudbeni načrt,
– plačilne pogoje,
– čas veljavnosti ponudbe,
– dobavni rok,
– garancijski rok in podatke o servisi-

ranju,
– odzivni čas pri servisiranju,
– druge ugodnosti ponudnika,
– plačilne pogoje,
– ceno FCO sedež kupca izražena v SIT

mora biti fiksna, z vključenim morebitnim
popustom in prometnim davkom. Cena mo-
ra biti oblikovana za plačilo v najmanj 30
dneh  po  dobavi,  montaži,  vzpostavitvi
računalniškega  omrežja  in  izstavitvi  ra-
čuna.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas njene
življenjske dobe. Ponudbi naj bo priložen
tudi vzorec servisne pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v tajništvu Fakultete za arhitekturo,
Zoisova 12, Ljubljana, (I. nadstropje soba
št. 17), tel. 061/126-43-19.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dobavni rok,
– cena,
– plačilni pogoji,
– garancija in servis z odzivnim časom

popravila,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
7. Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici z

napisom “Ne odpiraj – javni razpis za raču-
nalniško omrežje” na naslov: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova
12, 1000 Ljubljana, najkasneje 8 dni po ob-
javi v Uradnem listu RS.

8. Javno odpiranje ponudb bo osmi de-
lovni dan po preteku roka za zbiranje po-
nudb v Plečnikovi sobi, v II. nadstropju (so-
ba št. 30) Fakultete za arhitekturo, Zoisova
12, Ljubljana. Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti pisna pooblastila za
svojo navzočnost pri odpiranju ponudb.

9. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija za odpiranje
ponudb ne bo obravnavala in bodo zavrnje-
ne. Ponudbe, ki v ovojnici ne bodo vsebo-
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vale dokumentov iz 4. točke tega razpisa,
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo

Št. 787 Ob-4404

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izgradnjo kanalizacije v Zg. Kungoti na

odseku “C” (od J 45/1 do J 72)
I. Investitor: Komunalno podjetje Ni-

grad, p.o., Strma ul. 8, Maribor.
II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za izgradnjo kanalizacije v
Zg. Kungoti na odseku “C”, od obstoječega
jaška J 45/1 do jaška J 72.

III. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu KP Nigrad, v Str-
mi ul. 8, Maribor, vsak delovni dan med 8.
in 10. uro, pri Marjanu Rojecu, inž.
(tel.062/225-351).

IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 3,100.000 SIT.

V. Dela bodo predvidoma potekala v me-
secu novembru in decembru 1996.

VI. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in mora vsebova-
ti:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– podpisan predlog pogodbe s ponudbe-

nim predračunom,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– garancijske roke,
– veljavnost ponudbe,
– terminski plan izvajanja del,
– seznam morebitnih podizvajalcev za

posamezna dela,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s

splošnimi in tehničnimi pogoji, ki se nana-
šajo na izvajanje razpisanih del in se strinja
z razpisnimi pogoji,

– izjavo, da je proučil tehnično in uprav-
no dokumentacijo,

– izjavo, da je seznanjen s terenskimi in
gradbenimi pogoji na mestu gradnje,

– izjavo, da so v ceno vključeni vsi
stroški pripravljalnih del, dokazovanje kva-
litete, organizacije gradbišča, potrebni trans-
porti in manipulativni stroški.

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.

Dela bodo obračunana na osnovi dejan-
sko izvedenih količin, ugotovljenih v knjigi
obračunskih izmer in fiksnih cenah za enoto
mere iz ponudbenega predračuna in plačana
z virmanskim nalogom v 30 dneh po izsta-
vitvi računa.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

tovrstnih del,
– ponudbena cena.

VIII. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovor-
jeno fazo del, glede na razpoložljiva finanč-
na sredstva.

IX. Rok za oddajo ponudb
Ponudbo, izdelano po zahtevah investi-

torja morajo ponudniki oddati v tajništvu
KP Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor ali poslati
po pošti najpozneje v roku 15 dni po objavi
razpisa.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – kanaliza-
cija Zg. Kungota”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb: odpiranje pravo-
časno prispelih ponudb bo izvedla komisija
naročnika prvi delovni dan po poteku roka
za oddajo ponudbe, ob 9. uri v prostorih KP
Nigrad, Maribor, v Strmi ul. 8.

Komunalno podjetje Nigrad

Ob-4406

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljata Ministrstvo za
okolje in prostor – Geoinformacijski center
in Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-
detska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izdelavo prototipov digitalno izdelanih
topografskih kart

1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geoinformacijski center, Ljublja-
na, Župančičeva 6.

2. Predmet razpisa je digitalna izdelava
prototipa državne topografske karte v merilu
1:25.000 (DTK 25) za območje štirih sosed-
njih listov in prototipa državne topografske
karte v merilu 1:50.000 (DTK 50) istega ob-
močja, ki v tem merilu obsega en list DTK 50.
Prototip DTK 25 se izdela na dva načina: iz
obstoječih kartografskih baz in iz aerofoto-
grametričnih posnetkov, prototip DTK 50 pa
iz digitalnega zapisa prototipa DTK 25.

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 – Geoinfor-
macijski center, Župančičeva 6, Ljubljana.
Prevzem razpisne dokumentacije se najavi
en dan vnaprej in opravi pri kontaktni osebi.
Kontaktna oseba je Jurij Režek.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku 7 mesecev.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– 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,

– BON-1 in BON-2 ali BON-3 (obrazca
BON-2 oziroma 3 ne smeta biti starejša od
30 dni) oziroma poročilo pristojne revizij-
ske hiše (v overjenem prevodu),

– 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
– 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 storite,
– 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, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizacija)
itd.,

– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih 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.

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 na sedežu na-
ročnika (Župančičeva 6) je 28. 10. 1996
najkasneje do 9. 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
izdelavo prototipov digitalno izdelanih to-
pografskih kart”.
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9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo 28. 10. 1996
ob 10. uri.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– cena,
– izvedbeni roki,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ali katerokoli drugo ponudbo.
11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki

obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

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.

Ponudnik pošlje ponudbe na Ministrstvo
za okolje in prostor, Geoinformacijski cen-
ter RS, Župančičeva 6, Ljubljana.

Ministrstvo za okolje in prostor -
Geoinformacijski center

Ministrstvo za okolje in prostor -
Geodetska uprava RS

Ob-4407

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za zamenjavo
dotrajanih kleparskih izdelkov in

obnovo hidroizolacije na paviljonu
Metelkova ulica 26–28 v Mariboru
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Ma-
ribor.

2. Predmet razpisa: za izbiro izvajalca
za zamenjavo dotrajanih kleparskih izdel-
kov in obnovo hidroizolacije na paviljonu
Metelkova ulica 26–28 v Mariboru.

3. Razpisna dokumentacija: zainteresira-
ni ponudniki lahko dvignejo razpisne pogo-
je in popis del od dneva objave tega razpisa
do vključno sedmega delovnega dne po ob-
javi, vsak delovnik med 8. in 11. uro na
sedežu Komunalne direkcije, Odsek za gos-
podarjenje z občinskim premoženjem, Slo-
venska ulica 40.

Kontaktna oseba za vsa morebitna poja-
snila je Vinko Hojs na istem naslovu tel.
062/212-654.

4. Lokacija: Metelkova ulica 26–28, Ma-
ribor.

5. Orientacijska vrednost del: 4,000.000
SIT.

6. Predviden rok pričetka in dokončanja
del: november 1996.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
tovrstnih del,

– reference,
– ponudbena cena,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– krajši rok dokončanja del,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– opcija, daljša od 30 dni,
– eventualne druge ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudbe je 15 koledar-

skih dni od dneva objave v Uradnem listu
RS, do 11. ure.

Ponudbe oddajte na naslov: Republika
Slovenija, Mestna občina Maribor, Komu-
nalna direkcija, Odsek za gospodarjenje z
občinskim premoženjem, Slovenska ulica
40, 2000 Maribor.

Ponudba se odda v zapečateni ovojnici z
oznako “Ponudba – ne odpiraj, Obnova kle-
parskih del, Metelkova 26–28 Maribor”.

9. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo 15. dan od dneva objave v Urad-
nem listu RS, ob 12. uri, v sejni sobi Komu-
nalne direkcije, Slovenska ulica 40, v Mari-
boru (I. nadstropje).

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 8 koledarskih dni po komisijskem odpi-
ranju ponudb.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Ob-4408

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 8/93 in 19/94),
razpisujejo Občine Škofja Loka, Gorenja
vas-Poljane, Železniki in Žiri

javni razpis
za izbiro izvajalca posebno zahtevnih

vzdrževalnih del na sedežnici Stari vrh
1. Investitor občine Gorenja vas-Polja-

ne, Poljanska c. 87, Gorenja vas in Občina
Škofja Loka, Poljanska c. 2, Škofja Loka.

2. Predmet razpisa:
a) dobava transportne vrvi v skladu s pro-

jektom sedežnice in veljavnimi tehničnimi
predpisi za tovrstna dela v RS (veljavni A
test v RS),

b) montaža transportne vrvi na Starem
vrhu,

c) dopolnitev varnostne linije v skladu z
zahtevami tehničnih predpisov, zapisnika
državnega prometa inšpektorata in zahteva-
mi naročnika,

d) izvesti ozemljitev sedežnice skladno
z veljavnimi tehničnimi predpisi in standar-
di.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

4. Mesto izvajanja del je smučišče Stari
vrh.

5. Rok izvedbe del je do 30. 11. 1996.
6. Ogled objekta je možen po predhod-

nem dogovoru na tel. 064/681-536.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
a) strokovna usposobljenost v skladu s

107., 108., 109. in 111. členom pravilnika o
žičnicah in vlečnicah (Ur. l. RS, št. 7/84),

b) rok izvedbe,
c) cena,

d) način plačila,
e) druge ugodnosti.
Naročnik si pridržuje možnost pogajanja

s ponudniki v postopku analize in priprave
za izbor izvajalca s ciljem racionalnega gos-
podarjenja s sredstvi. Najcenejša ponudba
ni obvezno najugodnejša.

8. Zaželjene so ponudbe za kompletno
izvedbo, vključno z izvedbo tehničnega pre-
gleda. Možne so tudi ponudbe za izvedbo
posamičnih del.

9. Ponudbe morajo biti pripravljene v
skladu z 10. členom odredbe o javnem raz-
pisu (Ur. l. RS, št. 24/92).

10. Ponudbe je potrebno oddati osebno
ali po pošti v 15 dneh po objavi, vključno
do 2. 11. 1996 v zapečateni kuverti z označ-
bo “Ne odpiraj – javni razpis, sedežnica
Stari vrh”.

11. Naslov za dostavo ponudb je Občina
Gorenja vas-Poljane, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas.

12. Odpiranje ponudb bo 2. 11. 1996 v
prostorih Občine Gorenja vas-Poljane. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo imeti
pooblastila za zastopanje. Ponudbe, ki bodo
prispele prepozno ali ne bodo kompletne
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudniku.

13. Za resnost ponudbe morajo ponudni-
ki predložiti akceptni nalog v vrednosti
300.000 SIT.

14. Vsa pojasnila in razpisno dokumen-
tacijo dobijo ponudniki na Občini Gorenja
vas-Poljane do 25. 10. 1996, tel.
064/681-536.

15. O izidu izbire izvajalca bodo ponud-
niki obveščeni v 15 dneh od odpiranja po-
nudb.

Občina Škofja Loka
Občina Gorenja vas-Poljane

Ob-4409

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 najugodnejšega ponudnika za

izdelavo razvojnega projekta CRPOV na
območju KS Ponikva (Boletina, Okrog)

1. Naročnik je Občina Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
razvojnega projekta, in sicer I. faze, to je
uvajanje, za območje vasi Boletina in Okrog
v KS Ponikva, po metodologiji Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. Interesenti lahko dobijo vse informa-
cije pri Staški Buser, na tel. 063/702-340,
popoldan.

4. Orientacijska vrednost del je 900.000
SIT.

5. Rok za izvedbo bo v skladu s pogod-
bo, vendar ne več kot eno leto.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in kvaliteta,
– poznavanje metode dela CRPOV,
– dosedanje izkušnje na reference,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
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7. Ponudbe v skladu z določili odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil z vzorcem pogodbe in
predračunom naj ponudniki oddajo na na-
slov: Občina Šentjur pri Celju, Mestni trg
10, Šentjur, v zaprti kuverti s pripisom “Jav-
ni razpis CRPOV – ne odpiraj” do 28. 10.
1996 do 12. ure. Na ovojnici mora biti oz-
načeno ime ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisija iz-
vedla v sejni sobi Občine Šentjur, soba št. 48 –
drugo nadstropje, 28. 10. 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
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

11. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Občina Šentjur pri Celju

Ob-4410

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) župan Občine Žiri objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok v Občini
Žiri

1. Naročnik: Občina Žiri,Trg svobode 2,
Žiri.

2. Predmet razpisa: izvajanje prevozov
osnovnošolskih učencev na relacijah:

Žiri–Žirovski vrh,
Žiri–Jarčja dolina,
Žiri–Selo,
Žiri–Podklanec–Sopovt,
Žiri–Goropeke,
Žiri–Mrzli vrh,
Žiri–Žirovnica,
Žiri–Breznica–Korita–Osojnica,
Žiri–Smrečje,
Žiri–Vrsnik,
Žiri–Zabrežnik–Žirovski vrh,
Sopovt–Podklanec–Žiri (redna avtobus-

na proga),
Selo–Žiri (redna avtobusna proga),
Selo–Žiri–Gorenja vas–Škofja Loka

(prevoz v šolo Jelo Janežič).
Naročnik si pridržuje pravico do manj-

ših sprememb relacij.
3. Razpisna dokumentacija: ponudniki si

lahko razpisno dokumentacijo ogledajo ozi-
roma jo dvignejo na Občini Žiri, Trg svobo-
de 2, Žiri.

Dokumentacija vsebuje: vozni red – pri-
hodi in odhodi posameznih relacij, število
otrok na posamezni relaciji, konfiguracija
terena po relacijah.

4. Ponudbe za prevoze veljajo za šolsko
leto 1996/97.

5. Prevoze na razpisanih relacijah lahko
opravljajo za dejavnost registrirani prevoz-
niki s svojim ali najetim vozilom z dovolje-
njem pristojnega organa za prevoz oseb.
Svoje storitve morajo nuditi kvalitetno, od-
govorno in v skladu s cestno prometno za-
konodajo.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za

izvajanje javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94), obvezno pa morajo vsebovati:

– ime in priimek ter naslov oziroma fir-
mo ponudnika,

– reference (najmanj triletne izkušnje pri
javnem prevozu),

– cena polnega prevoženega kilometra
glede na vozilo in konfiguracijo terena,

– dokazilo o lastništvu vozila oziroma
pogodbo o lizingu ali najemu vozila,

– dokazilo o lastništvu vozila oziroma liz-
ingu ali najemu rezervnega vozila če ponud-
benik kandidira za več kot eno relacijo.

Ponudbeniki lahko oddajo ponudbe za vsa-
ko relacijo posebej ali pa za več relacij skupaj.

7. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-
je 10. dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure na Občino Žiri, Trg
svobode 2, 4226 Žiri, v zaprti ovojnici z
napisom “Šolski prevozi – Ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v sejni sobi Občine Žiri, Trg
svobode 2, Žiri.

9. Ponudbeniki bodo obveščeni o izbiri
v roku 8 dni od odpiranja ponudb.

Ob-4411

Občina Žiri –urad župana objavlja na
podlagi 9. in 10. člena zakona o vrtcih (Ur.
l. RS, št. 12/96)

javni razpis
za dodelitev koncesije za opravljanje

dejavnosti – vzgoja in varstvo
predšolskih otrok in priprava otrok na

vstop v šolo
1. Predmet javnega razpisa je dodelitev

koncesije za opravljanje dejavnosti pripra-
ve otrok na vstop v šolo ter varstvo in vzgo-
ja predšolskih otrok.

2. Ponudba za izvajanje dejavnosti naj
vsebuje:

– program izvajanja vzgoje in varstva
predšolskih otrok,

– program priprave otrok na vstop v šolo.
3. Ponudbe lahko oddajo zavodi, podjet-

ja in zasebniki.
Ponudbi je poleg programa izvajanja de-

javnosti iz 2. točke potrebno priložiti:
– dokazilo o registraciji zavoda ali
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

izvajalca,
– dokazilo o razpolaganju s poslovnimi

prostori, ki ustrezajo sanitarno-tehničnim
normativom, ki jih določa zakon o vrtcih,

– dokazilo o najemu le-teh.
4. Ponudbe bomo sprejemali 20 dni po

objavi tega razpisa.
Dodatne informacije posreduje Občina

Žiri, urad župana, tel. 064/691-335.
Občina Žiri

Št. 1367 Ob-4413

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

namakalnega sistema Neblo 11,9 ha
1. Investitor: KZ “Goriška Brda”, z.o.o.,

Dobro, Zadružna cesta 9.
2. Predmet razpisa: izvedba namakalne-

ga sistema Neblo 11,9 ha.
3. Razpisno dokumentacijo (idejni pro-

jekt s popisom del) dvignete pri KZ “Go-
riška Brda”, Zadružna c. 9 – vsak delovni

dan od 8. do 12. ure v prostorih vodstva
zadruge.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– sistem ponudbe – ključ v roke,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
5. Merila in izbira najugodnejšega po-

nudnika:
– reference pri izvajanju takih del,
– ponujena cena (najcenejši ponudnik ni

nujno, da je najboljši),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom.
6. Okvirna vrednost opravljenih del

6,616.723 SIT.
7. Rok za pričetek del je takoj po podpi-

su pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
8. Ponudbe v skladu z zahtevami pošljite

na naslov: KZ “Goriška Brda” Dobrovo, v
roku 7 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba”.

9. Odpiranje ponudb bo javno, prvi de-
lovni dan po izteku razpisa ob 10. uri v
prostorih KZ “Goriška Brda” na Dobro-
vem.

Predstavniki morajo pisno pooblastilo za
zastopanje.

10. O izbiru najugodnejše ponudbe bodo
ponudniki obveščeni takoj po izbiri.

KZ “Goriška Brda” Dobrovo

Ob-4414

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo birotehnične

opreme in telekomunikacij
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
I. birotehnične opreme,
II. telekomunikacijske opreme za potre-

be državnih upravnih organov.
2. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 13,500.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave z montažo je

takoj po sklenitvi pogodb, vendar najpozne-
je do 30. 11. 1996.

4. Vsi izdelki morajo biti atestirani
(RSO, varnostni atest oziroma deklaracija o
ustreznosti, RUT atest).

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da naročena količina opreme minimal-

no odstopa od razpisane v okviru razpolož-
ljivih sredstev,

– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-
viru posameznih skupin specifikacije razpi-
sne dokumentacije – tako v okviru biroteh-
nične opreme kot tudi v okviru telekomuni-
kacijske opreme,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov.
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6. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

Poleg tega morajo vsebovati še:
– original izpolnjene razpisne dokumen-

tacije s pripadajočimi prilogami,
– dokazilo o registraciji podjetja (origi-

nal izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni),

– bonitetne obrazce (original – ne starej-
ši od 30 dni),

– RSO atest, varnostni atest oziroma de-
klaracijo o ustreznosti, RUT atest),

– možnost lastnega servisa,
– prospekti.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– če ponudba ni predložena na originalu

razpisne dokumentacije s pripadajočimi pri-
logami, se v nadaljnji analizi ne bo upošte-
vala,

– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe po posamezni

točki razpisne dokumentacije,
– cena fco uporabnik,
– konkurenčnost cen (ponudbena cena

mora biti fiksna, izražena v SIT, s posebej
izraženim popustom in pripadajočim pro-
metnim davkom),

– plačilni pogoji – 30 dni neto – ponud-
niki, ki bodo kot plačilni pogoj navedli kraj-
ši plačilni rok ali avans, v nadaljnji analizi
ne bodo upoštevani,

– rok dobave, termini,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku (popusti).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
8. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z natančno navedbo predmeta razpisa,
točko razpisne dokumentacije na katero se
ponudba nanaša in označbo: “Ne odpiraj –
ponudba!”, je 28. 10. 1996, do 9. ure. Po-
nudbe morajo prispeti do navedenega roka
za oddajo ponudb v vložišče Servisa skup-
nih služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljub-
ljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 28. 10. 1996 ob 10. uri v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb predložiti pi-
sna pooblastila. Prepoznih in nepravilno
opremljenih prijav (ponudb) komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudniku.

10. Original razpisne dokumentacije bi-
rotehnične opreme in telekomunikacij lah-
ko dvignete med 8. in 9. uro v evidenci
Servisa skupnih služb vlade na osnovi pred-
loženega pooblastila za dvig razpisne doku-
mentacije v času od 21. 10. 1996 do 25. 10.
1996, podrobnejše informacije za izdelavo
ponudb pa v istem času pri Andreji Bajec,
tel. 178-54-54.

Ob-4415

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo pisarniškega

pohištva in opreme
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

pohištvene opreme za potrebe državnih
upravnih organov.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 23,900.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave z montažo je
takoj po sklenitvi pogodb, vendar najpozne-
je do 30. 11. 1996.

4. Naročnik si pridržuje pravico:
– da naročena količina opreme minimal-

no odstopa od razpisane v okviru razpolož-
ljivih sredstev,

– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-
viru posameznih točke specifikacije razpi-
sne dokumentacije,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

Poleg tega morajo vsebovati še:
– original izpolnjene razpisne dokumen-

tacije s pripadajočimi prilogami,
– dokazilo o registraciji podjetja (origi-

nal izpisa iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni),

– bonitetne obrazce (original – ne starej-
ši od 30 dni),

– prospekti.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– če ponudba ni predložena na originalu

razpisne dokumentacije s pripadajočimi pri-
logami, se v nadaljnji analizi ne bo upošte-
vala,

– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe po posamezni

točki razpisne dokumentacije,
– cena fco uporabnik,
– konkurenčnost cen (ponudbena cena

mora biti fiksna, izražena v SIT, s posebej
izraženim popustom in pripadajočim pro-
metnim davkom),

– plačilni pogoji – 30 dni neto – ponud-
niki, ki bodo kot plačilni pogoj navedli kraj-
ši plačilni rok ali avans, v nadaljnji analizi
ne bodo upoštevani,

– rok dobave, termini,
– garancija in servis,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku (popusti).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z natančno navedbo predmeta razpisa,
točko razpisne dokumentacije na katero se
ponudba nanaša in označbo: “Ne odpiraj –
ponudba!”, je 7. 11. 1996, do 10. ure. Ponud-
be morajo prispeti do navedenega roka za
oddajo ponudb v vložišče Servisa skupnih
služb Vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
7. 11. 1996 ob 11. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila. Prepoznih in nepravilno opremljenih
prijav (ponudb) komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene ponudniku.

9. Original razpisne dokumentacije pisar-
niškega pohištva in opreme lahko dvignete
med 8. in 9. uro v evidenci Servisa skupnih
služb vlade na osnovi predloženega poobla-
stila za dvig razpisne dokumentacije v času
od 21. 10. 1996 do 25. 10. 1996, podrobnej-
še informacije za izdelavo ponudb pa v is-
tem času pri Danici Lašič, tel. 178-54-50.

Ob-4416

Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb vlade, Ljubljana, Gregorčičeva
27a, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo vozil

1. Naročnik: Servis skupnih služb vlade.
Uporabniki: Državni upravni organi.
2. Vozila, ki so predmet javnega razpisa,

so:
a) s prostornino motorja do 1500 ccm –

12 kosov,
b) s prostornino motorja do 1800 ccm –

1 kos.
Okvirna vrednost vozil je 20,000.000

SIT.
Prevzem vozil naj bo možen v Ljubljani

ter za eno vozil pod a) v Kopru.
3. Predvideni dobavni rok je največ 15

dni po sklenitvi pogodbe oziroma najpozne-
je do 30. 11. 1996.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa in razpisnimi po-
goji naročnika in obvezno sestavljene na
podlagi originalne razpisne dokumentacije.
Veljavnost ponudb naj bo vsaj 30 dni po
javnem odpiranju.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v
okviru razpoložljivih sredstev naročena ko-
ličina vozil minimalno odstopala od razpi-
sane.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– konkurenčne cene,
– tehnične lastnosti ponujenih vozil,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– roki dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po do-

bavi,
– reference,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled, možnost testne vožnje ali drugo).

6. Rok za oddajo ponudb je četrtek, 7. 11.
1996 do 9. ure v vložišču Servisa skupnih
služb vlade na Gregorčičevi 27a, v zaprti
kuverti z naslovom ponudnika in oznako:
Ne odpiraj – javni razpis – za nabavo vozil.

7. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
dne 7. 11. 1996 ob 9.30 v sejni sobi na
Gregorčičevi 27a. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pismena pooblastila za zasto-
panje.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v dneh od 22. 10 do 5. 11.
1996 od 8. do 11. ure pri Jožici Matoša na
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Gregorčičevi 27a (1. nadstropje), za dodat-
ne informacije lahko kličejo po tel.
1785-455.

Servis skupnih služb vlade

Ob-4417

Občina Domžale objavlja, na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na osnovi dne 17. 4. 1996
sprejetega proračuna Občine Domžale v
Uradnem vestniku št. 4

javni razpis
A. za izbiro izvajalca za plinsko kot-

larno vrtca “Urša” Domžale
A.1. Naročnik: Občina Domžale, Ljub-

ljanska cesta 69, Domžale.
A.2. Predmet razpisa: plinska kotlarna

vrtca “Urša” Domžale na Slamnikarski 28,
Domžale, v širšem centru Domžal.

Orientacijska vrednost 16,000.000 SIT.
A.3. Ponudniki:
ponudnik mora biti registriran za tovrst-

no dejavnost del za katera se priglasuje in
kot dokazilo dostaviti ustrezno registracijo
organizacije.

A.4. Predviden pričetek del: izvajanje del
se prične takoj po končani kurilni sezoni v
konec aprila ali začetku maju 1997 in kon-
čanjem del v 60 dneh v začetku julija 1997,
s tem da se opravijo nakupi glavnih elemen-
tov že konec 1996.

B. za izbiro izvajalca za zaščitno ogra-
jo in uvoza vrata kompleksa OŠ V. Perka
Domžale

B.2. Predmet razpis: zaščitna ograja in
uvozna vrata kompleksa OŠ V. Perka Dom-
žale na Ljubljanski 58, Domžale v ožjem
centru Domžal.

Orientacijska vrednost je 3,800.000 SIT,
s tem, da si investitor pridržuje pravico do
razdelitve del v dveh fazah, zaradi omejene
postavke v občinskem proračunu.

B.3. Ponudniki:
ponudnik mora biti registriran za tovrst-

no dejavnost del, za katera se priglasuje in
kot dokazilo dostaviti ustrezno registracijo
organizacije.

B.4. Predviden pričetek del: izvajanje del
se prične v začetku novembra 1996 in kon-
čanjem del v 25. dneh v začetku decembra
1996, s tem da se opravi uspešen tehnični
pregled še v letu 1996.

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. Najcenejša ponudba ni
nujno najugodnejša.

6. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji in popisi del lahko dvignete ob plači-
lu 3.000 SIT, na naslovu: Občina Domžale,
Ljubljanska cesta 89/I, 1230 Domžale, na
oddelku za stanovanjsko komunalno gospo-
darstvo vsak delovnik od ponedeljka do pet-
ka od 8. do 14. ure v tajništvu.

7. Rok in način oddaje ponudbe
Kompletno opremljene ponudbe je treba

oddati ali poslati na isti naslov z dospetjem

najkasneje v 14 dneh objavi v Uradnem li-
stu RS do 12. ure.

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba plinska kotlarna vrtca “Urša” Dom-
žale”.

8. Ostalo
Informacije v zvezi s postopkom razpisa

lahko dobite na tel. 061/721-022 Gričar I., v
zvezi s tehničnim delom pa tel. 061/713-689
Ciperle J., kjer si lahko ogledate tudi pro-
jektno dokumentacijo na vpogled.

9. Odpiranje ponudb bo predvidoma na-
slednji ponedeljek po oddaji ponudb v kon-
ferenčni sobi občine ob 15. uri na naslovu:
Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69/I,
1230 Domžale na Komisiji za vodenje raz-
pisov.

10. Obvestilo o izboru izvajala
Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-

veščeni v 35 dneh od oddaje ponudb

Št. 888/96-01 Ob-4418

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Domžale, Oddelek za komunalno stanovanj-
sko gospodarstvo in prostor, Ljubljanska 89,
Domžale objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti
2.1. Za izvajanje del:
a) Objekt 1: izgradnja vodovoda Kolo-

vec–Preserje in vodovoda za kmetijo Čeh.
Okvirna vrednost 40,000.000 SIT (po-

novni razpis).
b) Objekt 2: izgradnja javne razsvetljave

Krumperške ulice v Domžalah.
Okvirna vrednost 1,040.000 SIT (ponov-

ni razpis).
3. Rok izvedbe: objekt 1,2: pričetek no-

vember 1996, zaključek december 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure v
prostorih Občine Domžale, Oddelek za ko-
munalno, stanovanjsko gospodarstvo in pro-
stor, na Ljubljanski 89/I, Domžale. Ponudni-
ki lahko dobijo potrebne informacije in raz-
lage za izdelavo ponudbe pri Tonkli Primožu
ali Kump Jožetu, tel.722-022 ali 714-005.
Odkupnina za razpisno dokumentacijo je
8.000 SIT plačljivo v gotovini ali z virma-
nom na žiro račun št. 50120-630-810230 –
proračun Občine Domžale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
5. 10. 1996, do 12., ure na naslov: Občina
Domžale, Ljubljanska 89/I, 1230 Domžale,
v zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis –
komunala – Ne odpiraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-

stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb ob 15. uri.

Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik, je odpiranje prvi delov-
ni dan ob isti uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom, ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Št. 1/13-012-2/96 Ob-4419

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
Krško, CKŽ 14, Krško, objavlja

javni razpis
za nakup kombi vozila za potrebe OŠ

Senovo
1. Naročnik: Občina Krško, CKŽ 14, Od-

delek za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa: nakup kombi vozila,

ki ustreza potrebam prevoza šoloobveznih
otrok na terenu (sedeži: 8 + 1, pogon 4 × 4).

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce ne starejše od
30 dni, organizacijo servisne službe, ponu-
jeno ceno s strukturo cene, plačilne pogoje,
listo referenc, datum do katerega velja po-
nudba, ugodnosti, ki jih nudi naročniku.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena v SIT, skupaj s pro-
metnim davkom,

– plačilni pogoji in fiksnost cene,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok dobave,
– dodatna oprema možnost nakupa staro

za novo,
– druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik ima pravico svoje ocene naju-

godnejšega ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Opozarjamo na popolnost ponudbe.
6. Ponudba mora biti oddana v zapečate-

ni kuverti, opremljena z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za nakup kombija”, do vključ-
no 12. dne od objave tega razpisa v Urad-
nem listu RS, priporočeno na naslov: Obči-
na Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško.

7. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po zaključku razpisa, ob 12. uri, v sejni sobi
E, Občine Krško. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudbe, ki ne bodo prišle pravoča-
sno ali pa ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene ponud-
nikom.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh po odpi-
ranju ponudb.

10. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Zdrav-
ku Pilipoviču, Občina Krško, tel. 0608/22-771
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ali pri ravnateljici OŠ Senovo, tel.
0608/79-307, vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Občina Krško

Št. 0048-308/52-96 Ob-4420

Ministrstvo za notranje zadeve Repub-
like Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

ponovni javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve RS, Uprava za notranje
zadeve Nova Gorica, Obnova prostora

za pridržanje na PP Bovec in zamenjava
kotla centralnega ogrevanja, Bovec
1. Predmet razpisa je: obnova prostora

za pridržanje PP Bovec in zamenjava kotla
centralnega ogrevanja Bovec:

– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije.
2. Orientacijska vrednost del pod 1. toč-

ko tega razpisa je 3,400.000 SIT.
3. Lokacija del: Bovec.
4. Predviden pričetek del je po podpisu

pogodbe, predvidoma 15. 11. 1996, zaklju-
ček del in montaže 23. 12. 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 odpi-
raj – javni razpis, št. 308/52-96, za Obnovo
prostorov za pridržanje PP Bovec in zamenjav
kotla centralnega ogrevanja – Dokumentacija,
druga kuverta z oznako Ne odpiraj – javni
razpis, št. 308/52-96 za Obnovo prostorov za
pridržanje PP Bovec in zamenjava kotla cen-
tralnega ogrevanja – Ponudba.

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
6. 11. 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: 7. 11. 1996, ob
8. uri, v prostorih MNZ – RS, Beethovnova
3, 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.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 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 22., 23. in 24. 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-
polovec.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 110-1/96 Ob-4421

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.), objavlja

javni razpis
za oddajo: izgradnja začasne cestne

postaje “prekopske šume” na AC Arja
vas–Vransko

Orientacijska vrednost del znaša:
160,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 60.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 25. 10. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Borut
Skubic, dipl. inž. (tel. 063/725-277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 11. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Izgradnja za-
časne cestninske postaje “prekopske šume”
na AC Arja vas–Vransko”.

Javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok izvedbe in strokovna us-
posobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 31.00-0839/96 Ob-4424

Banka Slovenije, Ljubljana, Slovenska
cesta 35, objavlja na podlagi pravilnika o
osnovnih sredstvih in navodila o razpisnem
postopku

javni razpis
za nadgradnjo sistemov DEC 7000-610

na DEC 8400
1. Predmet razpisa je nadgradnja siste-

mov DEC 7000-610 na DEC 8400.
2. Tehnični del vsebuje:
– 2 × DEC 7000 In-cabinet Upgrade to

AlphaServer 8400 5/300,
– 2 × DEC 7000 512 MB Memory Tra-

de-in for AlphaServer 8400 5/300 1GB,
– 2 × PCI assembly (12-slot PCI bus),
– 2 × Fast Ethernet controller (PCI base).
Opcije
1.
– 2 × DEC 7000 In-cabinet Upgrade to

AlphaServer 8400 5/350,
– 2 × DEC 7000 512MB Memory Tra-

de-in for AlphaServer 8400 5/350 1GB,
– 2 × PCI assembly (12-slot PCI bus),
– 2 × Fast Ethernet controller (PCI base).
2.
– 2 × DEC 7000 In-cabinet Upgrade to

AlphaServer 8400 5/440,
– 2 × DEC 7000 512MB Memory Tra-

de-in for AlphaServer 8400 5/440 1GB,
– 2 × PCI assembly (12-slot PCI bus),
– 2 × Fast Ethernet controller (PCI ba-

se).
3. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente po vrstnem redu:
a) informacije o ponudniku:
– fotokopije vseh veljavnih registrskih

podatkov ponudnika,
– podatke o boniteti ponudnika,
– višina vplačanega osnovnega kapitala;
b) ostalo:
– reference ponudnika s področja ponud-

be,
– propagandno gradivo in ostalo pomem-

bno dokumentacijo po izbiri ponudnika,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– posebne ugodnosti za kupca,
– garancijske roke,
– vzorec pogodbe s prilogami,
– rok veljavnosti ponudbe,
– tolarska vrednost.
4. Za dodatne informacije lahko pokli-

čete Igorja Škofa na tel. 17-19-125.
5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do 7. 11. 1996 na naslov: Banka Slo-
venije, Slovenska cesta 35, Ljubljana, pošt-
no priporočeno ali osebno v vložišču naslo-
va, v zapečateni kuverti z oznako: “Ne
odpiraj – javni razpis – nadgradnja siste-
mov DEC 7000-610 na DEC 8400”.

6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le tiste ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje iz tega razpisa.

7. Odpiranje ponudb bo komisijsko, brez
prisotnosti ponudnikov. Vsi ponudniki bo-
do pismeno obveščeni o izidu razpisa pred-
vidoma do 1. 12. 1996.

Banka Slovenije

Št. 033-6/96-1879 Ob-4425

Občina Ljutomer objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca del

na bazenu v Ljutomeru
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1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, za Krajevno skupnost Ljutomer, Prešer-
nova cesta 8.

2. Predmet razpisa:
– cevna instalacija (cevi, fazonski ko-

madi, armature) za povezavo sesalnih cevi z
obema poščenima filtroma. Instalacija zaje-
ma tudi novi filterski črpalki z grobim fil-
trom firme UNIBAD, z naslednjimi karak-
teristikami:

– pretočna količina: 225 m3/h,
– manometrična višina: 18 m VS,
– moč elektromotorja: 15 kW,
– število vrtljajev: 1450 min,
– sesalni priključek: DN 200, NP 16,
– tlačni priključek: DN 150, NP 16

in ustrezno električno instalacijo za po-
vezavo z elektroomaro.

3. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

5. Dokumentacijo, ki je potrebna za iz-
delavo ponudbe, lahko zainteresirani dvig-
nejo na sedežu Krajevne skupnosti Ljuto-
mer. Odgovorna oseba je Anton Hvalec, taj-
nik, tel. 069/84-231.

6. Merila za izbor:
– ponujena cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– dodatne ugodnosti.
7. Izvedbeni rok: najpozneje 30 dni.
8. Ponudbe v zaprti kuverti z oznako

“Javni natečaj – razpis za bazen Ljutomer”,
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Lju-
tomer.

9. Ponudbe se zbirajo do 28. 10. 1996.
10. Javno odpiranje ponudb bo 29. 10.

1996 ob 10. uri, v občinski zgradbi Vrazova
1, Ljutomer, tretje nadstropje. Prisotni po-
nudniki morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

11. O izbiri izvajalca bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v 5 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

12. Investitor si pridržuje pravico dolo-
čiti manjši obseg del od razpisanega, glede
na razpoložljiva finančna sredstva.

Občina Ljutomer

Ob-4426

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

ponovni javni razpis
za sofinanciranje programa izgradnje

podporne dejavnosti za razvoj
neprofitno-volonterskih organizacij na
področju socialnega varstva v letu 1996

1. Naročnik je Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje pro-
grama izgradnje podpore dejavnosti za raz-
voj neprofitno-volonterskih organizacij
(NVO). Dejavnost vključuje informiranje,
svetovanje in izobraževanje NVO, zlasti na
področju neprotifnega menedžmenta, izgra-

jevanja informacijskega sistema (podatkov-
ne baze) o NVO in podobne druge naloge.

3. Višina sredstev, namenjenih sofinan-
ciranju programa, po tem razpisu znaša
3,000.000 SIT.

4. Ponudbi je potrebno priložiti: ime in
naslov organizacije, dokazilo o registraciji,
navedbo pooblaščene osebe, natančen opis
ponujenega programa s finančno konstruk-
cijo po opravljenih urah in nalogah, dinami-
ko realizacije pogodbe po nalogah – termin-
ski plan, dokazila o izpolnjevanju pogojev
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet raz-
pisa, zahtevane reference ter morebitna dru-
ga dokazila (glej 12. člen odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil – Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

V primeru nepopolno izpolnjene prijave
bo ponudba v postopku odpiranja zavrnje-
na.

5. Pri izbiri izvajalca programa bodo
upoštevana naslednja merila:

– strokovna usposobljenost ter ustrezna
prostorska in tehnična opremljenost,

– jasno definiran celostni program iz-
gradnje podpore dejavnosti za razvoj NVO,
vključno s posameznimi programskimi sklo-
pi, navedenimi v ponudbi,

– reference in priporočila,
– lastna udeležba oziroma sofinancira-

nje iz drugih virov.
6. Rok za oddajo ponudb je 28. 10. 1996

do 13. ure.
7. Ponudba se odda na posebnem obraz-

cu, ki je na voljo na recepciji ministrstva, s
priloženo dokumentacijo, in sicer v zaprti
kuverti na naslov Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
sofinanciranje programa izgradnje podpor-
ne dejavnosti za razvoj neprofitno-volun-
terskih organizacij na področju socialnega
varstva v letu 1996”.

Na kuverti mora biti tudi označen naslov
pošiljatelja.

8. Javno odpiranje ponudb bo 30. 10.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.

Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpira-
nju ponudb, morajo predložiti pooblastilo
za zastopanje.

9. Zainteresirani ponudniki lahko dobijo
dodatne informacije na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, pri Maji Vojno-
vič, tel. 178-3404.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 2984/96 Ob-4427

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), Rudnik Senovo v
zapiranju, d.o.o., Titova 106, Senovo, ob-
javlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo rudarskih

projektov za likvidacijo X. in IX.
obzorja v jami Zakov

I. Splošni podatki
1. Investitor: Rudnik Senovo v zapira-

nju, d.o.o., Titova 106, Senovo.
2. Predmet razpisa: izdelava dveh rudar-

skih projektov, in sicer:

a) RP: Likvidacija X. obzorja k. 0 v jami
Zakov,

b) RP: Likvidacija IX. obzorja k. 52 v
jami Zakov.

3. Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

II. Pogoji za udeležbo
1. Ponudnik mora izdelati ponudbo za

oba rudarska projekta, ločeno po posamez-
nih postavkah 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. Vsak ponudnik mora 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.

III. Posebni pogoji
1. Ponudnik mora izjaviti, da bo opravil

vsa dela po svoji ponudbi pravilno in kvali-
tetno in to v skladu s tehnično dokumentaci-
jo, veljavnimi zakonskimi predpisi, standar-
di, tehničnimi navodili in normami in to v
pogodbenem roku, kolikor bo z njim skle-
njena pogodba.

IV. Splošni pogoji
Potencialni interesenti lahko dvignejo

dokumentacijo na sedežu razpisovalca proti
plačilu 5.000 SIT (št. ŽR 51600-601-24464,
Rudnik Senovo v zapiranju), kjer lahko pri-
dobijo tudi vse eventualno potrebne dodat-
ne informacije (kontaktna oseba je tehnični
vodja rudnika Drago Klanšček, dipl. inž.
rud., tel. 0608/79-300).

Morebitni ogled predelov jame, ki so
predmet razpisne dokumentacije, je možen
na podlagi predhodne napovedi tehničnemu
vodji rudnika.

Investitor bo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika upošteval naslednje kriterije in
merila:

– dokazilo o registraciji za izdelavo ru-
darskih projektov,

– 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.

Ponudba bo veljavna, če bo vsebovala
naslednje elemente:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji in dovoljenje

za opravljanje rudarskih projektov (43. člen
zakona o rudarstvu),

3. ponudbeno ceno, ločeno za posamez-
ni projekt, način plačila,

4. rok izdelave s terminskim planom,
5. opcija ponudbe,
6. ponudbi mora biti priložena naslednja

ponudbena dokumentacija:
– izjava, da je ponudnik proučil terenske

razmere in obseg del,
– akceptni nalog za resnost ponudbe v

višini 10% ponudbenih del.
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Pisne ponudbe morajo prispeti najkasne-
je v desetih dneh po objavi v Uradnem listu
RS, do 10. ure, na naslov: Rudnik Senovo v
zapiranju, Titova 106, 8281 Senovo.

Pisne ponudbe dostavite v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba – Ne odpiraj (Izdelava
RP za likvidacijo X. in IX. obzorja v jami
Zakov).

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Titovi 106 na Senovem (upravna
zgradba), deseti dan po objavi v Uradnem
listu RS, ob 10.30.

Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Senovo

Ob-4428

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: izvedba vodovodnega
priključka na počivališče Studenec
Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 21. 10.
1996, od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

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 4. 11. 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 izvedbo vodovodnega priključka
na počivališče Studenec”.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 12. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ob-4429

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: signalna oprema za

označevanje del na avtocesti
Orientacijska vrednost: 9,900.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec), v sobi 303, in sicer 21. 10.
1996, od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

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 4. 11. 1996 do 12.30, v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za signalno opremo za označevanje
del na avtocesti”.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 13. uri, v prostorih Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Avtocesta, Ljubljana

Št. 196/96 Ob-4433

Splošna  bolnišnica  Izola,  Polje  35,
Izola,  objavlja  na  podlagi  določil  odred-
be  o  postopku  za  izvajanje  javnega
razpisa  za  oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za nabavo aparata za plinsko analizo

krvi z oksimetrijo, transportnega EKG
monitorja, EKG monitorja -

defibrilatorja, reanimacijskega vozička
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Predmet razpisa:
2.1 Avtomatski aparat za merjenje aci-

dobaznega stanja in respiracijskih plinov v
krvi, direktno merjenje zasičenosti krvi s
kisikom in drugih derivatov hemoglobina.

2.2 Transportni EKG monitor za beleže-
nje osnovnih življenjskih funkcij med rea-
nimacijo, diagnostičnimi preiskavami ogro-
ženega pacienta in med transportom ogro-
ženega pacienta.

2.3 EKG monitor defibrilator.
2.4 Reanimacijski voziček.
3. Aparati morajo izpolnjevati naslednje

zahteve:
3.1 Aparat za plinsko analizo krvi:
– avtomatska kalibracija, izbiranje in iz-

pis izmerjenih vrednosti,
– najmanj 30 meritev na uro,
– meriti mora vse pomembne parametre

acidobaznega stanja in plinov v krvi (pH,
pCO2, pO2, HCO3, BE, SO2, HbCO, MetHb,
SHb, FHb) po možnosti z enim aparatom,

– količina potrebne krvi ne sme presega-
ti 100 mikrolitrov,

– sodoben sistem za hranjenje in obdela-
vo izmerjenih vrednosti,

– izhodi za priključitev na interni infor-
macijski sistem.

3.2 Transportni EKG monitor:
– ekran s prikazom (numeričnim in gra-

fičnim-krivulje) naslednjih parametrov:
– izpis EKG krivulje,
– frekvenca srčnih utripov,
– pulzna oksimetrija za odraslega oziro-

ma za otroka,
– neinvazivno merjenje krvnega pritiska

s pripadajočimi manšetami različnih veliko-
sti,

– ET CO2 opcija.
3.3 EKG  monitor defibrilator:
– zunanji spodbujevalec,
– printer (pace maker),

– možnost priklopa na centralni sistem
(Drager) 02 dovajanja kisika,

– pripadajoča oprema za reanimacijo.
3.4 Reanimacijski voziček:
– močne konstrukcije,
– več predalov,
– 2×3 l O2 jeklenka,
– samostojna konstrukcija na kolesih.
4. Ponudba mora vsebovati:
– podrobnejši opis aparata (prospekti),
– ceno,
– plačilne pogoje,
– dobavni rok,
– reference,
– garancijo, servisiranje,
– možnosti izobraževanja za delo s po-

nujeno opremo.
5. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti kuverti z oznako “Ponudba – ne odpi-
raj” do ponedeljka, 28. 10. 1996 do 10. ure,
v tajništvo Splošne bolnišnice Izola, Polje
35.

6. Javno odpiranje ponudb ob prisotno-
sti pooblaščenih zastopnikov ponudnikov bo
28. 10. 1996 ob 12. uri v sejni sobi bolnišni-
ce.

7. Prednost pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika bodo imeli ponudniki, ki bodo nu-
dili dobavo in funkcioniranje razpisane
opreme skladno z razpisnimi pogoji z upo-
števanjem konkurenčne cene in roka doba-
ve.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonskem roku.

Št. 196/96 Ob-4432

Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, ob-
javlja na podlagi določil odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odred-
be o spremembi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo mamografske

diagnostike
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Predmet razpisa:
– sodoben mamografski aparat s siste-

mom za lokalizacijo in igelno punkcijo le-
zij,

– razvijalni aparat za mamografske fil-
me z mamografskimi kasetami in sistemom
za identifikacijo pacienta ter temnično luč-
jo,

– oprema za kontrolo in zagotavljanje
kvalitete za mamografski in razvijalni apa-
rat,

– negatoskop prirejen za odčitavanje ma-
mografij.

Iz priložene dokumentacije morajo biti
razvidne tehnične karakteristike vse ponu-
jene opreme, posebno pa:

– sistem za identifikacijo pacienta na ma-
mografskem aparatu, za registracijo ekspo-
zicijskih pogojev in oceno kožne incidentne
ekspozicijske doze z vmesnikom za prenos
teh podatkov na PC in indentifikacijsko ka-
mero, programska oprema za PC,

– sistem za kontrolo kvalitete mamograf-
skega aparata s k Vp metrom za ustrezni
interval napetosti pri katerih deluje aparat,
možnostjo merjena  11 VL aluminija, eks-
pozicijske doze ter reproducibilnosti ekspo-
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zicijskih časov, vmesnih za prenos podat-
kov na PC, programska oprema za PC,

– sistem za kontrolo kvalitete in za za-
gotavljanje kvalitete razvijalnega aparata s
sensitometrom za eno in dvoslojne filme z
modrim in rdečim virom svetlobe in z den-
zitometrom (skenirni tip), ki ima vmesnik
za prenos podatkov na PC, programska opre-
ma za PC, ki omogoča dnevno vnašanje po-
datkov in ugotavljanje napak razvijanja,

– razvijalni aparat mora omogočati raz-
vijanje enoslojnih in dvoslojnih manograf-
skih filmov ter omogočati enostavno prila-
goditev razvijalnih parametrov (temperatu-
ra in čas razvijanja ter fiksiranja) pri spre-
membi tipa filma,

– manografske kasete s folijami dimen-
zij 18 krat 24 cm ter 24 krat 30 cm, enosloj-
ne in dvoslojne oziroma dveh različnih ob-
čutljivosti folij, navedeni naj bodo ustrezni
tipi mamografskih filmov s tehnično doku-
mentacijo (karakteristične krivulje sistemov
folija film, podatki o resoluciji, občutljivo-
sti in šumu teh sistemov),

– negatoskop za odčitavanje mamografij
z regulacijo svetlosti vira svetlobe (in ki
ima svetlobne blende) opremljen s spot vi-
zorjem in povečevalnim steklom.

3. Zagotovljena mora biti servisna služ-
ba v Sloveniji. Za sesrvisno službo morajo
biti navedeni:

– povprečni in maksimalni časi odziva
na klic v primeru okvare,

– povprečni in maksimalni časi dobave
rezervnih delov iz tujine,

– cena delovne ure za popravilo aparata
usposobljenega serviserja,

– cena potnih stroškov.
4. Kontaktna oseba za konfiguracijo

opreme: prim. dr. Lucijan Miklavčič na tel.
066/526-826 od 14.30 do 15. ure v torek,
sredo in četrtek.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– prilagojenost ponudbe razpisnim zah-
tevam in željam investitorja,

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– ustreznost dobavnega roka,
– garancijski rok.
6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah na naslov: Splošna bolni-
šnica Izola z oznako “ne odpiraj – ponudba
za mamografsko diagnostiko”. Ponudbe so
lahko poslane priporočeno po pošti ali do-
stavljene osebno proti potrdilu. S kuverte
mora biti razvidna firma in sedež ponudni-
ka. Vsi stroški v zvezi s ponudbo bremenijo
ponudnika.

7. Ponudba mora vsebovati:
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– posebne pogoje za montažo in delova-

nje aparata,
– tipični načrt potrebnih prostorov ma-

mografske diagnostike z razvijalnim pro-
storom in prostorom za odčitvanje,

– ceno,
– ime oziroma firmo proizvajalca ma-

mografskega aparata ter razvijalnega apara-
ta ter državo v kateri se aparati proizvajajo
oziroma iz katere države bodo aparati do-
bavljeni,

– ime oziroma firmo ponudnika,

– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti
starejše od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom po principu funkcionalni ključ v ro-
ke,

– datum do katerega velja ponudba,
– podatke na katerih temelji predračun s

specifikacijo cen osnovnih komponent opre-
me ter cene ponujenih opcij,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– navedbo poblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo ponudnika,

– garancijske pogoje,
– podatke o servisni službi,
– atesti ponujene opreme,
– rok dobave,
– strokovno dokumentacijo v sloven-

skem ali angleškem jeziku.
8. Rok za oddajo ponudbe je 30. 10. 1996

do 12. ure, ko bo v sejni sobi Splošne bolni-
šnice Izola tudi odpiranje ponudb. Odpira-
nja ponudb se lahko udeležijo zastopniki
ponudnikov, ki imajo pisno izjavo lastne
firme, da jo zastopajo v tej ponudbi.

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 110-1/95 Ob-4434

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: Zamejničenje oziroma

obnova meje in izdelava parcelacijskih
načrtov za 10 odsekov M+R cest

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 23. 10. 1996 dalje, stro-
kovne informacije pa vam posreduje Julij
Golobič (tel. 061/1322-241 oziroma
061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
13,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 11. 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 “Zamejniče-
nje oziroma obnova parcelacijskih načrtov
v RS.” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 36/96 Ob-4435

Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9,
Koper, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

1. Predmet razpisa je izvajanje storitev
fizičnega varovanja za potrebe Okrajnega
sodišča v Piranu.

2. Naročnik: Okrajno sodišče Piran, Pi-
ran, Tartinijev trg 1.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 2,000.000 SIT letno.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v prostorih Okrožnega sodišča v
Kopru, Ferrarska 9, soba 330, med 9. in 12.
uro, pri Maji Tomažič.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne stori-
tve,

– ponudbene predračune, ki se priprav-
ljajo na podlagi cen iz trenutno veljavnega
cenika, s prikazanimi popusti in vključenim
pripadajočim prometnim davkom. K predra-
čunu naj bo priložen trenutno veljavni urad-
ni cenik.

6. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

8. Rok za oddajo ponudb je 18. 11. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti do 18. 11. 1996
do 12. ure v vložišče Okrajnega sodišča v
Piranu, Tartinijev trg 1, Piran, priporočeno
po pošti ali se vročijo osebno.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Storitve fizičnega varovanja” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudbe za javni
razpis.”

9. Javno odpiranje ponudb bo 19. 11. 1996
ob 12. uri v razpravni dvorani, soba št. 5,
Okrajnega sodišča v Piranu. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
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Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče v Kopru

Ob-4437

Občina Trebnje, Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme v

novozgrajenem prizidku pri Osnovni šoli
Mokronog

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo notranje opreme za OŠ
Mokronog.

2. Dela so opredeljena v razpisni doku-
mentaciji.

3. Vsebina ponudbe
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.

Iz ponudbe mora biti razvidno, kako je
vključen prometni davek.

4. Orientacijska vrednost del (opreme in
montaže) znaša 11,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dobave in montaže
opreme je 30 dni po podpisu pogodbe.

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. Razpisno dokumentacijo lahko dobijo

interesenti na Občini Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, na oddelku za proračun, finance
ter gospodarske in družbene dejavnosti, ob
predložitvi potrdila o vplačilu 20.000 SIT
na ŽR 52120-630-40206.

Vse informacije v zvezi z razpisom lah-
ko interesenti dobijo pri Marjeti Kotar, tel.
068/44-040, int. 202, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.

9. Rok za oddajo ponudb je 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, na na-
slov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, v zapečateni kuverti z oznako “Po-
nudba – Oprema za OŠ Mokronog – Ne
odpiraj”.

Ta rok začne teči z dnem objave v Urad-
nem listu RS.

10. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po poteku roka za oddajo ponudb v mali
sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5,
Trebnje, ob 9. uri. Če se izteče rok za odpi-
ranje ponudb na dela prost dan, se odpiranje
opravi prvi naslednji delovni dan.

Javnega odpiranja ponudb se lahko po-
nudniki udeležijo le ob predložitvi poobla-
stila.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Trebnje

Ob-4447

Na podlagi osme alinee prvega odstavka
7. člena, tretje alinee 9. člena in prvega in
drugega odstavka 10. člena zakona o upora-
bi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine,
na podlagi zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95 in 34/96)
ter v skladu z odredbo o postopkih za izva-
janje javnih naročil za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti objavlja

javni razpis
za dodeljevanje nepovratnih sredstev za
investicije v javni sektor gospodarstva

I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dodeljevanje sredstev

za investicije v javni sektor gospodarstva iz
uporabe dela kupnin v letu 1996, s katerimi
razpolaga Ministrstvo za gospodarske de-
javnosti. Višina razpoložljivih sredstev za
javni razpis znaša okvirno 1.100,000.000
SIT.

Sredstva se bodo upravičencem dodelje-
vala največ do 30% celotne vrednosti inve-
sticije kot kapitalska naložba.

II. Splošni kriteriji
Do sredstev za investicije v javni sektor

gospodarstva je upravičena pravna oseba,
ki po zakonu ali predpisu Vlade Republike
Slovenije opravlja svojo dejavnost kot gos-
podarsko javno službo (v nadaljevanju:
upravičenci) in sodi po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti med dejavnosti:

– CA/10.20 – pridobivanje rjavega pre-
moga in lignita,

– E/40.10 – oskrba z elektriko.
III. Posebni kriteriji v primeru dodelje-

vanja sredstev upravičencem
Podjetja, ki kandidirajo za pridobitev

sredstev za investicije morajo izpolnjevati
naslednje kriterije:

– izdelan investicijski elaborat, iz kate-
rega mora biti razvidna skladnost projekta z
resolucijo o strategiji učinkovite rabe in
oskrbe Slovenije z energijo – skladnost ugo-
tavlja ministrstvo, pristojno za gospo-
darstvo;

– opredeljena višina potrebnih sredstev
za dokončanje oziroma izvedbo investicije;

– dokazilo o zagotovitvi drugih virov fi-
nanciranja investicije;

– terminski plan za dokončanje že zače-
te investicije oziroma za izvedbo investici-
je.

IV. Investicije, za katere se dodeljuje
sredstva, morajo zagotavljati:

– dolgoročno zanesljivost in zadostnost
oskrbe z električno energijo,

– njeno učinkovito rabo ali zmanjšanje
onesnaževanja okolja ali posredno vpliva-
nje na tako zmanjšanje,

– tehnološko ali gospodarsko učinkovi-
tost,

– modernizacijo tehnološkega procesa in
proizvodnje premoga.

Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo
imeli:

– upravičenci, ki sredstva potrebujejo za
dokončanje že začete investicije,

– upravičenci, ki bodo imeli za investi-
cijo zagotovljen večji delež sredstev iz dru-
gih finančnih virov.

V. Roki prijave
Vlogo skupaj z dokazili upravičenec do-

stavi v 8 dneh od objave v glavno pisarno
na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti kuverti z
imenom in naslovom podjetja in oznako:
“Javni razpis”. Vloga se vpiše v evidenčno
knjigo pod zaporedno številko prejema.

VI. Postopek pri izbiri vlog
Minister za gospodarske dejavnosti je s

sklepom imenoval komisijo za izbor vlog in
pripravo predloga za dodeljevanje sredstev.

Odpiranje vlog bo 4. 11. 1996 ob 10. uri
v prostorih Ministrstva za gospodarske de-
javnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana.

Podjetja bodo o izidu razpisa obveščena
najkasneje 8 dni po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Alojzu Saviozziju na tel. št.
(061)178-32-89.

Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-4348

Zavod Radio Študent v Ljubljani, Ce-
sta 27. aprila 31, objavlja spremembo po-
datkov direktorja Zavoda.

Novi vršilec dolžnosti direktorja Zavod
Radia Študent je doc. dr. Dejan Jelovac.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 23/96 Ob-4438

PID Krona Senior, d.d., Tržaška 116,
Ljubljana,

obvešča,
da je lastnik več kot 25% delnic družbe

Iskra Tela, d.d., Proizvodnja elementov za
avtomatizacijo, Savska cesta 3, Ljubljana.

PID Krona Senior, d.d.

Št. 3043/96 Ob-4349

Uprava in nadzorni svet Lip Pohištvo,
d.d., Slovenske Konjice, Liptovska ul. 34,
Slovenske Konjice

seznanjata delničarje,
da se za prvo sejo skupščine delniške

družbe Lip Pohištvo, d.d., Slovenske Konji-
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ce, ki je sklicana za 26. oktober 1996 ob 10.
uri, v Slovenskih Konjicah, umika z dnev-
nega reda:

pod 2. točko sprejem poslovnika,
pod 4. točko sprejem spremembe statuta,
pod 8. točko nagrade drugim prisotnim.
Lip Pohištvo, d.d., Slovenske Konjice

uprava in nadzorni svet

Ob-4439

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in točke 9.3 in 9.4 statuta
družbe Slovenske novice, časopisno založ-
niško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
sklicuje

skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.,

ki bo v četrtek, 21. 11. 1996, ob 11. uri v
okrogli dvorani v pritličju stavbe Dunajska
5, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Marjan Bauer

za predsednika skupščine ter Suzana Sever
in Niver Roš za preštevalki glasov.

2. Sprejem pogodbe o pripojitvi družbe
Slovenske novice, d.d., k družbi Delo, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se pogodba o
pripojitvi družbe Slovenske novice, d.d., k
družbi Delo, d.d.

3. Določitev zastopnika za prejem del-
nic.

Predlog sklepa: za zastopnika za prejem
delnic se določi notar Bojan Podgoršek iz
Ljubljane.

Skupščine se lahko osebno udeležijo vsi
delničarji in pooblaščenci, ki svojo udelež-
bo prijavijo upravi družbe najkasneje 3 dni
pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno
in mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca ter podpisa
pooblastitelja.

Gradivo za sejo je na vpogled v prosto-
rih družbe.

Slovenske novice, d.d.,
direktor

Ob-4440

Na podlagi točke 7.3 statuta delniške
družbe, sklicujem

prvo zasedanje skupščine
delniške družbe Restavracija Iskra, d.d.,

Kranj,
ki bo na sedežu družbe Savska loka 1,

Kranj, v četrtek 18. 11. 1996, ob 12. uri.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev pri-

sotnosti in konstituiranja skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, zapisnikar, dva preštevalca in no-
tar po predlogu začasne uprave.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
poslovnik o delu skupščine.

3. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju podjetja.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev se
seznani s potekom lastninskega preobliko-
vanja.

4. Poslovno poročilo za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

poslovno poročilo za leto 1995.
5. Imenovanje revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlog za-
časnega nadzornega sveta o imenovanju re-
vizorja.

6. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

sklep o oblikovanju sklada lastnih delnic.
7. Delitev dobička za leto 1993, 1994 in

1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časne uprave o delitvi dobička za leto 1993,
1994 in 1995.

8. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
9. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju nadzornega sveta.
10. Določitev sejnine članom nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-

ločitvi sejnine članom nadzornega sveta.
Gradivo za skupščino družbe je delni-

čarjem na vpogled na sedežu družbe, Sav-
ska loka 1, vsak delovni dan od 10. do 12.
ure.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna po
objavi tega sklica na naslov: Kranj, Savska
loka 1.

Delničarji glasujejo osebno, po poob-
laščencu ali zakonitem zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udele-
ženci ob vstopu v skupščinski prostor, ko
tudi podpišejo seznam prisotnih udeležen-
cev.

Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščinski prostor bo odprt uro pred

začetkom zasedanja, če skupščina ob objav-
ljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zase-
danje istega dne, to je 18. 11. 1996, ob 14.
uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Restavracija Iskra, d.d.,
začasna uprava

Št. 248 Ob-4441

Na podlagi točke 9.3 statuta Komunal-
nega podjetja Komunala Nova Gorica, d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, sklicuje

2. redno skupščino družbe,

ki bo v sredo 20. 11. 1996, ob 15.30 na
sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. ju-
nija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in za-

pisnikarja ter določitev notarja.
3. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta Komunale Nova Gorica, d.d.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1995.
5. Odločanje o delitvi dobička za leto

1995.
6. Obravnava in sprejem predloga po-

slovne politike družbe.
7. Imenovanje revizorja za leto 1996.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.

Predlogi sklepov:
K 2. točki: izvolijo se predlagani člani

verifikacijske komisije in zapisnikar ter do-
loči se notarko Evo Lučovnik.

K 3. točki: sprejmejo se spremembe sta-
tuta v predloženem besedilu.

K 4. točki: sprejme se poročilo za leto
1995.

K 5. točki: sprejme se predlagana delitev
dobička za leto 1995.

K 6. točki: sprejme se predlagana po-
slovna politika družbe.

K 7. točki: imenuje se predlagani revi-
zor: Podboršek, revizijska družba, k.d., Du-
najska 22, Ljubljana, za leto 1996.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Novi Gorici, Cesta 25. junija 1, vse delovne
dni od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
vloženi v 10 dneh po objavi tega sklica v
tajništvu.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe najmanj 3
dni pred sejo skupščine. Seznam delničar-
jev je dostopen na vpogled vsakemu delni-
čarju dva delovna dneva pred sejo skupšči-
ne družbe od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poob-
lastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci
se lahko udeležijo skupščine, če najkasneje
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo v taj-
ništvu družbe.

Če skupščina (prvi sklic) ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje eno uro pozneje v
istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica, d.d.,
direktor

Ob-4344

Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Predilnica Litija, d.d., sklicuje

3. skupščino
delniške družbe

ki bo dne 14. 11. 1996 ob 12. uri v sejni
sobi na sedežu družbe.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev ude-

ležbe ter izvolitev organov skupščine
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev verifikacijske komisije,
– izvolitev komisije za izvedbo glasova-

nja,
– imenovanje notarja in zapisnikarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija, komisija
za izvedbo glasovanja ter imenuje notar v
vlogi zapisnikarja.

2. Spremembe statuta družbe in določi-
tev čistopisa statuta

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta družbe in čistopis statuta.

3. Sklepanje o pokrivanju izgube za leto
1995

Predlog sklepa: izguba za leto 1995 se
pokriva v skladu s predlogom uprave.

4. Odpoklic člana nadzornega sveta



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4124 Št. 57 – 19. X. 1996

Predlog sklepa: odpokliče se sedanji član
nadzornega sveta, kot sledi iz predloga.

5. Imenovanje novega člana nadzornega
sveta

Predlog sklepa: imenuje se novi član
nadzornega sveta, kot je podano v predlogu.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev

Gradivo s predlogi sklepov je na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe, soba št.
27, Predilnica Litija, d.d., Kidričeva 1, Liti-
ja, vsak dan od 13. do 15. ure.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic A, B, C, D in G osebno ali
po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih
zastopnikih.

Delničarji, ki se bodo udeležili skupšči-
ne, morajo 3 dni pred skupščino svojo ude-
ležbo prijaviti v tajništvu na sedežu družbe.

Pooblaščenci morajo hkrati z najavo ude-
ležbe na skupščini poslati tudi pisna poob-
lastila.

Sejna soba bo odprta 30 minut pred pri-
četkom zasedanja.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne, to je
14. 11. 1996 ob 14. uri v istem prostoru. Po
ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Predilnica Litija, d.d.
uprava

Št. 905/96-2890 Ob-4442

Na podlagi 35. člena statuta Banke Ce-
lje, d.d., in sklepa 2. redne seje upravnega
odbora Banke Celje, d.d., sklicujem

11. redni zbor
Banke Celje, d.d.,

ki bo v petek, 15. 11. 1996 ob 10. uri v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Celjskih knezov 9.

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Otvoritev zbora in izvolitev delovnih
teles:

– tričlanskega delovnega predsedstva,

– tričlanske verifikacijske komisije,

– tričlanske komisije za štetje glasov,

– zapisnikarja,

– notarja za sestavo notarskega zapisni-
ka.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu.

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. zbo-
ra Banke Celje, d.d., z dne 17. 5. 1996  s
poročilom o izvršitvi sklepov.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi pra-
vilnost oblikovanja sklepov in stališč 10.
seje zbora banke in vzame na znanje poro-
čilo upravnega odbora o kapitalskih vložkih
v času od 1. 4. 1996 do 30. 9. 1996.

3. Poročilo vodstev bank o pripojitvi
Banke Noricum, d.d., Ljubljana, k Banki
Celje, d.d., s predstavitvijo letnih obraču-
nov in poročilom o stanju bank.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo vodstev bank o pripojitvi Banke No-

ricum, d.d., Ljubljana, k Banki Celje, d.d., s
predstavitvijo letnih obračunov in poroči-
lom o stanju bank.

4. Pogodba o pripojitvi in ureditvi med-
sebojnih pravic in obveznosti

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
godbo o pripojitvi in ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.

5. Revizijsko poročilo pogodbe o pripo-
jitvi pod 4. točko

Predlog sklepa: zbor banke sprejme re-
vizijsko poročilo pogodbe o pripojitvi.

6. Sklep o pripojitvi Banke Noricum,
d.d., Ljubljana k Banki Celje, d.d.

Predlog sklepa: zbor banke soglaša s pri-
pojitvijo Banke Noricum, d.d., Ljubljana k
Banki Celje, d.d.

7. Predlog sprememb statuta Banke Ce-
lje, d.d.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme
spremembe statuta Banke, Celje, d.d.

Na 11. zboru delničarjev Banke Celje, d.d.,
bodo delničarji odločali o objavljenih predlo-
gih za posamezno točko dnevnega reda.

Zbora delničarjev se lahko udeležijo vsi
delničarji banke, glasovalno pravico pa ima-
jo delničarji, lastniki navadnih delnic na
ime, pod 6. točko pa tudi delničarji pred-
nostnih delnic, ki bodo vpisani v delniško
knjigo banke najmanj tri delovne dni pred
zasedanjem zbora banke in ostanejo vpisani
do konca zasedanja. Imetniki navadnih del-
nic na prinosnika imajo glasovalno pravico,
če le-te deponirajo 10 dni pred zasedanjem
zbora v Banki Celje, d.d., v sektorju zaklad-
ništva oziroma, da v tem času dostavijo po-
trdilo o deponiranju delnic pri notarju ali
drugi poslovni banki.

Eden ali več delničarjev, katerih deleži
dosegajo skupno dvajsetino ustanovitvene-
ga kapitala banke lahko pisno zahtevajo do-
polnitev dnevnega reda vsaj 10 dni pred
zasedanjem zbora v Banki Celje, d.d., v sek-
torju zakladništva.

Vabila s pooblastili in glasovnicami bo-
do poslana delničarjem banke, ki poseduje-
jo več kot 500 delnic. Vsi ostali delničarji
(pravne osebe) lahko dvignejo pooblastila
in glasovnice na sedežu banke v sektorju
zakladništva. Delničarji (fizične osebe) lah-
ko dvignejo prijavnice za zbor banke in gla-
sovnice na sedežu banke v sektorju zaklad-
ništva. Pooblastila in prijavnice lahko dvig-
nejo najkasneje dva dni pred zasedanjem
zbora.

Udeleženci zbora banke predložijo pol
ure pred pričetkom zbora izpolnjena poob-
lastila oziroma prijavnice.

Gradivo s predlogi sklepov vključno s
predlaganimi spremembami statuta banke bo
na voljo pet delovnih dni pred sklicem zbo-
ra v Banki Celje, d.d., Celje, Vodnikova 2, v
sektorju zakladništva, soba 112.

Če zbor delničarjev ne bo sklepčen bo
ponovno zasedanje istega dne, to je 15. 11.
1996 ob 12. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločal ne glede na višino zasto-
panega osnovnega kapitala.

Banka Celje,
predsednik upravnega odbora

Ob-4358

Na osnovi statuta družbe Astra Tehnična
trgovina, d.d., Ljubljana, začasna uprava
družbe sklicuje

1. sejo skupščine
Astra Tehnična trgovina, d.d.,

ki bo v torek, 19. 11. 1996 ob 10. uri, na
upravi družbe, Ljubljana, Staničeva 41.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine ter ugotovitev sklepč-
nosti.

Predlog sklepa: skupščina delničarjev
potrjuje sestavo delovnih teles skupščine:
predsednika, notarja, dveh preštevalcev gla-
sov in zapisnikarja. Ugotovi se sklepčnost
delničarjev in zastopanega osnovnega kapi-
tala.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine delniške družbe.
4. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju podjetja.
5. Spremembe statuta Astre tehnične tr-

govine, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta Astre tehnične trgovine, d.d.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o izvo-

litvi štirih članov nadzornega sveta pred-
stavnikov kapitala.

7. Sprejem sklepa o določitvi sejnine za
predsednika in člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa: sprejme se sejnina za
predsednika in člane nadzornega sveta.

8. Sprejem letnega poročila o poslova-
nju družbe za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo uprave za leto 1995.

9. Sprejem delitve čistega dobička za le-
to 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev čistega dobička za leto 1993, 1994
in 1995.

10. Sprejem sklepa o imenovanju revi-
zorja delniške družbe za revidiranje računo-
vodskih izkazov za poslovno leto 1996.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-
novanju revizorja za revidiranje računovod-
skih izkazov za poslovno leto 1996.

Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-
na, je delničarjem na vpogled v tajništvu
družbe, Ljubljana, Staničeva 41, od 19. 10.
1996 dalje, vsak delovni dan od 12. do 15.
ure.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki naj najkasneje v treh dneh pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo.

Prosimo, da se pred pričetkom skupščine
udeleženci podpišejo v seznam prisotnih ude-
ležencev in prevzamejo glasovalne lističe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 11. uri na istem mestu. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina družbe
veljavno odločala ne glede na višino na seji
prisotnega kapitala.

Astra Tehnična trgovina, d.d.
začasna uprava
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Št. 110/1877 Ob-4359

Začasna uprava Iskra Tela, d.d., Ljublja-
na, Savska c. 3, sklicuje na podlagi zakona
o gospodarskih družbah in statuta družbe

1. skupščino
Iskra Tela, d.d., Ljubljana, Savska c. 3,

ki bo v četrtek, 21. 11. 1996 ob 14. uri,
na sedežu družbe v Ljubljani, Savska c. 3.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine.

2. Izvolitev predsednika in podpredsed-
nika skupščine.

Predlog sklepa: izvoli se predsednika in
podpredsednika skupščine po predlogu.

3. Imenovanje dveh preštevalcev glasov
in notarja.

Predlog sklepa: imenuje se preštevalca
glasov in notarja po predlogu.

4. Obravnava poročila preštevalcev gla-
sov in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna.

5. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

6. Sprejem poslovnika o delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlagani obliki.

7. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poslovanju družbe z revizij-
skim poročilom ter napovedi poslovanja do
konca leta 1996.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-
časne uprave o poslovanju družbe z revizij-
skim poročilom, ter napoved poslovanja do
konca leta 1996.

8. Obravnava in sprejem odločitve o raz-
poreditvi rezultatov poslovanja za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
razporeditev rezultatov poslovanja za leto
1995.

9. Imenovanje revizijske hiše za leto
1996.

Predlog sklepa: za revidiranje zaključ-
nega računa za leto 1996 se imenuje predla-
gana revizijska hiša.

10. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta ter izvolitev treh članov nadzornega
sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: razreši se začasni nad-
zorni svet. V nadzorni svet se izvolijo pred-
lagani člani – predstavniki delničarjev.

11. Določitev višine sejnine za člane
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: članom nadzornega sve-
ta se določijo nagrade za delo v nadzornem
svetu po predlogu.

12. Obravnava in sprejem spremembe
statuta.

Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta po predlogu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
naj najkasneje tri dni pred skupščino v taj-
ništvo družbe pisno prijavijo svojo udelež-
bo ter deponirajo pooblastila, če niso shra-
njena na sedežu družbe.

Vsa predložena pooblastila so do konca
skupščine na vpogled pri upravi.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja
skupščine pozivamo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja zglasijo v spre-
jemni pisarni, kjer bodo s podpisom potrdili
svojo prisotnost in prejeli glasovalne listi-
če, ki bodo služili kot vstopnica za udeležbo
na skupščini.

Celoviti predlogi sklepov in gradiva ter
druge informacije so delničarjem na vpo-
gled v tajništvu Iskre Tele, Ljubljana, Sav-
ska c. 3, vsak dan od 8. do 10. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda z obraz-
ložitvijo pošljejo priporočeno po pošti, v 7
dneh po objavi sklica, na naslov družbe.

Iskra Tela, d.d.
začasna uprava

Št. 248 Ob-4392

Na podlagi točke 9.3 statuta Komunal-
nega podjetja Komunala Nova Gorica, d.d.,
Cesta 25. junija 1, Nova Gorica sklicuje

2. redno skupščino družbe,

ki bo v sredo 20. 11. 1996 ob 15.30 na
sedežu družbe v Novi Gorici, Cesta 25. ju-
nija 1.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev verifikacijske komisije in za-

pisnikarja ter določitev notarja.
3. Obravnava in sprejem sprememb sta-

tuta Komunale Nova Gorica, d.d.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la za leto 1995.
5. Odločanje o delitvi dobička za leto

1995.
6. Obravnava in sprejem predloga po-

slovne politike družbe.
7. Imenovanje revizorja za leto 1996.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlogi sklepov:
K 2. točki: izvolijo se predlagani člani

verifikacijske komisije in zapisnikar ter se
določi notarko Evo Lučovnik.

K 3. točki: sprejmejo se spremembe sta-
tuta v predloženem besedilu.

K 4. točki: sprejme se poročilo za leto
1995.

K 5. točki: sprejme se predlagana po-
slovna politika družbe.

K 6. točki: sprejme se predlagana poslov-
na politika družbe.

K 7. točki: imenuje se predlagani revi-
zor: Podboršek revizijska družba, k.d., Du-
najska 22, Ljubljana, za leto 1996.

Gradivo, o katerem odloča skupščina, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Novi Gorici, Cesta 25. junija 1, vse delovne
dni od 8. do 12. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
vloženi v 10 dneh po objavi tega sklica v
tajništvu.

Seje skupščine se lahko udeležijo imet-
niki imenskih delnic, ki so kot delničarji
vpisani v delniško knjigo družbe najmanj 3
dni pred sejo skupščine. Seznam delničar-
jev je dostopen na vpogled vsakemu delni-
čarju dva delovna dneva pred sejo skupšči-
ne družbe od 8. do 12. ure.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na
skupščini osebno ali po svojih pooblaščen-
cih oziroma zastopnikih s pismenimi poob-
lastili. Delničarji ali njihovi pooblaščenci
se lahko udeležijo skupščine, če najkasneje
3 delovne dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo družbi svojo udeležbo v taj-
ništvu družbe.

Če skupščina (prvi sklic) ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje eno uro pozneje v
istem prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunala Nova Gorica, d.d.,
direktor

Št. 1216 Ob-4391

Na podlagi 20. in 21. člena statuta SKB
banke, d.d., sklicuje nadzorni svet banke

4. skupščino
SKB banke d.d.,

ki bo v četrtek, 14. 11. 1996 ob 12. uri, v
kinodvorani Union, Nazorjeva 2 v Ljublja-
ni.

Za sejo skupščine banke predlaga nad-
zorni svet naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine (predsednika skupšči-
ne, verifikacijske komisije in notarja).

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog za imenovanje organov skupščine
banke.

2. Informacija o poslovanju SKB banke
d.d., za 9 mesecev leta 1996.

3. Predlog sprememb in dopolnitev sta-
tuta SKB banke, d.d.

Predlog sklepa: skupščina sprejema
predlog sprememb in dopolnitev statuta
SKB banke, d.d.

dr. Dimitrij Rupel

Predsednik nadzornega sveta SKB ban-
ke, d.d.

Delničarji banke, ki bodo na dan 28. 10.
1996 vpisani v delniško knjigo banke, se
lahko udeležijo skupščine banke in bodo po
pošti najmanj 7 dni pred sejo skupščine pre-
jeli celotno gradivo za sejo skupščine.

Gradivo za 4. sejo skupščine banke je na
vpogled od 14. oktobra 1996 dalje med 10.
in 12. uro vsak delovni dan, v Sekretariatu
banke, soba 616/VI, Ajdovščina 4 v Ljub-
ljani.

Če se skupščine ne boste mogli udeleži-
ti, lahko najmanj 3 dni pred sejo skupščine
oddate svojo glasovnico s pooblastilom po
pošti ali po telefaksu na naslov: SKB banka,
d.d., Sekretariat banke, Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana, št. faksa: 061/132-91-22.

Taka glasovnica ne sme vsebovati za-
držkov ali pogojev.

SKB banka, d.d.
nadzorni svet
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Razne objave

Popravek

Št. 7011 Ob-4453

V razpisu javne dražbe za prodajo po-
slovnih prostorov – pisarn v I. in IV. nad-
stropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni
trg 17/b, objavljene v Uradnem listu RS, št.
56 z dne 11. X. 1996, Ob-4305, se prva
alinea v 1. točki pravilno glasi:

– pisarna 120/a, v neto izmeri 18,31 m2,
h katerim se prišteje še 21,12% skupnih pro-
storov v I. nadstropju, po izklicni ceni 1.500
DEM/m2.

Birostroj Computers, d.d., Maribor

Ob-4431

Agencija za razvoj malega gospodarstva
in kmetijstva v Občini Ljubljana-Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana, objavlja
na podlagi 17. člena pravilnika za uveljav-
ljanje finančnih intervencij za pospeševanje
kmetijstva v Občini Ljubljana Šiška (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 54/93)

razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
kmetijstva – razvojnih programov v

Občini Šiška, Medvode in Vodice
Vsebina in pogoji razpisa:
1. Skupni znesek razpisanega posojila iz

sredstev Agencije in sredstev Nove Ljub-
ljanske banke, d.d., Ljubljana znaša
8,926.941,80 SIT.

2. Namen posojil:
Nakup obdelovalnih kmetijskih zemljišč,
– za zaokroževanje posesti in intenzivno

kmetijsko pridelavo
Sadjarstvo in vrtnarstvo,
– postavitev novih in obnovitev obstoje-

čih sadovnjakov in nasadov s popolno teh-
nologijo,

– za nakup in postavitev rastlinjakov ali
plastenjakov in rekonstrukcijo obstoječih

Živinoreja (govedoreja, prašičereja)
– za nakup opreme za tehnološko izbolj-

šavo pridelave v skladu z razvojnimi pro-
grami kmetijstva v občinah.

3. Za posojila lahko zaprosijo fizične
osebe s slovenskim državljanstvom in statu-
som kmeta, ki niso v rednem delovnem raz-
merju in pravne osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo in imajo sedež v Ob-
čini Šiška, Medvode ali Vodice. Tako fizič-
ne kot pravne osebe morajo imeti investicij-
sko dejavnost na območju Občine Šiška,
Medvode ali Vodice.

4. Splošni pogoji
Doba vračanja posojila se odobravajo

največ za dobo 5 let. Višina posojil za na-
kup obdelovalnih kmetijskih zemljišč pra-
viloma ne sme presegati 40% vrednosti po
overovljeni kupoprodajni pogodbi. Višina
posojila za sadjarstvo, vrtnarstvo in živino-
rejo praviloma ne sme presegati 25% pre-
dračunske vrednosti investicije.

Posojila se dodeljujejo z valutno klavzu-
lo v DEM po srednjem tečaju Banke Slove-
nije za DEM in 8% letno obrestno mero.

Agencija RMGK subvencionira realno
obrestno mero (r) posojila v višini 50%.

Posojilojemalec in banka skleneta po-
godbo, v kateri se določi, da prosilec naj-
prej poravna vse svoje obveznosti, glavnico
in obresti banki, potem pa se na zahtevo
prosilca le-temu povrne subvencionirani del
obresti.

5. Prošnja za posojilo mora vsebovati:
– višino zaprošenega posojila,
– ime in priimek ter stalno bivališče pro-

silca (telefon) oziroma firmo in sedež pod-
jetja,

– dejavnost in naslov ter številko žiro
računa in naslov banke oziroma številko hra-
nilne knjižice,

– opis investicije z obrazložitvijo pripra-
vi Kmetijska svetovalna služba pri Kmetij-
skem zavodu Ljubljana, enota Medvode ozi-
roma Vodice,

– predračunska vrednost investicije z vi-
ri financiranja in terminskim planom inve-
sticije.

6. Prošnji za posojilo mora biti priložen
obrazec št. 1 (vloga za podporo investicij) z
vso zahtevano dokumentacijo (v točki 2.16).
Sestavni del zahtevka je obvezno tudi obra-
zec št. 2 (osnovni podatki o kmetiji). Obraz-
ci in dokumentacija so predpisani z navodi-
lom za uveljavljanje finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proi-
zvodnjo hrane v letu 1993 (republiški pro-
grami, Ur. l. RS, št. 29/93).

A) Za fizične osebe
– potrdilo o zdravstvenem zavarovanju

oziroma da prosilec ni v delovnem razmer-
ju,

– odločbo o statusu kmeta,
– zemljiškoknjižni izpisek, zakupno ali

drugo pogodbo o uporabi zemljišča.
B) Za podjetje
– fotokopijo registracije podjetja,
– poslovni načrt oziroma investicijski

program,
– odločba pristojnega upravnega organa

za opravljanje dejavnosti.
6.1 Za nakup kmetijskih zemljišč mora-

jo vlagatelji predložiti
– kupoprodajno pogodbo,
– poročilo sodnega izvedenca kmetijske

stroke o ugotovljeni vrednosti kmetijskega
zemljišča.

6.2 Za sadjarstvo, vrtnarstvo in živino-
rejo morajo vlagatelji predložiti:

– investicijski program s prikazom po-
kritja finančne konstrukcije in ekonomsko
upravičenostjo investicije, kar vse pripravi
svetovalna služba oziroma projektantska or-
ganizacija z referenco. S podpisom investi-
cijskega programa je zagotovljena strokov-
nost priprave in izvedbe projekta:

– potrdilo o priglasitvi del ali gradbeno
dokumentacijo, če je potrebna, kar izda pri-
stojni upravni organ,

– izjavo vlagatelja o zagotovljenih sreds-
tvih za dokončanje investicije,

– situacijo v merilu 1 : 5.000 ali 1 : 2.500
(mapna kopija) z označitvijo del, ki so pred-
videna.

7. Posojilo odobrava svet Agencije in
N-LB, d.d., Ljubljana na podlagi predloga
komisije za dodeljevanje posojil. Posojila
se odobrijo na podlagi popolne prošnje naj-
pozneje v 45 dneh od prejema prošnje pod
pogojem, da je dovolj sredstev.

Pri obravnavanju zahtevka se upošteva-
jo postopki, ki veljajo v N-LB prav tako se
za zavarovanje kreditov upoštevajo kriteriji
N-LB, d.d., Ljubljana.

Svet Agencije RMGK in N-LB, d.d.,
Ljubljana bosta sprejemala sklepe o dodeli-
tvi posojil enkrat na mesec. Razpis je odprt
do porabe razpisanih sredstev.

Prošnje za posojilo s potrebnimi priloga-
mi naj vložijo prosilci v treh izvodih na
naslov: Agencija za razvoj malega gospo-
darstva in kmetijstva, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

Nepopolnih vlog komisija ne bo upošte-
vala.

Informacije in obrazce za oddajo pro-
šenj dobijo prosilci pri Agenciji za razvoj
malega gospodarstva in kmetijstva v Občini
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1 (tel. 1593-
021 int. 224) ali pri Novi Ljubljanski banki,
d.d., Ljubljana, Podružnica Šiška - Beži-
grad, Celovška 89 (tel. 1594-333) ali Po-
družnica Medvode - Gorenjska, Cesta ob
Sori 3 (tel. 611-403).

Agencija za razvoj malega
gospodarstva in kmetijstva

Št. 363-1/96 Ob-4340

Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
Brežice objavlja po sklepih 12. seje občin-
skega sveta z dne 5. 12. 1995

javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
Predmet prodaje je naslednja nepremič-

nina:
1. Poslovno proizvodni objekt na Ku-

mrovški cesti 22, p. Bizeljsko, s pripadajo-
čim zemljiščem, kar v naravi predstavlja:

– stavbno zemljišče parcela št. 164/5 in
poslovna stavba 361 m2 in dvorišče 2.409
m2 skupaj 2.770 m2 vse k.o. Drenovec, ZKV
614,

– pritlični proizvodni objekt s pisarna-
mi, neto koristne površine 336,66 m2,

– pomožna skladiščna baraka, neto ko-
ristne površine 31,43 m2.

Izklicna cena je tržna vrednost nepre-
mičnine in znaša 7,196.000 SIT.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne in fizične osebe, ki vplačajo var-
ščino  v  višini  10%  od  izklicne  cene
nepremičnine na žiro račun prodajalca št.
51620-630-13063.

S potrdilom o plačani varščini se ponud-
nik izkaže pred začetkom odpiranja ponudb.
Brez potrdila o plačani varščini, ponudnik
ne more sodelovati na javnem razpisu.

Predstavniki in pooblaščenci pravnih
oseb se morajo pred začetkom odpiranja po-
nudb izkazati tudi z overjenim pooblastilom
in registracijo iz katere je razvidno, da ima
podjetje sedež v Republiki Sloveniji, fizič-
ne osebe pa z originalnim potrdilom o slo-
venskem državljanstvu.

Varščino bomo uspelemu ponudniku vra-
čunali v kupnino, drugim pa jo neobresto-
vano vrnili najkasneje v roku treh dneh po
sklenitvi pogodbe z uspelim ponudnikom.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v osmih dneh po uspešno
zaključenem razpisu in poravnati celotno
kupnino v roku enega meseca od dneva pod-
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pisa pogodbe. Če zbrani ponudnik pogodbe
v tem času ne sklene, izgubi pravico do
vračila varščine. Varščino zadržimo in po-
godbo razveljavimo tudi, če v roku enega
meseca po podpisu pogodbe zbrani ponud-
nik ne poravna celotne kupnine.

Davek na promet nepremičnin ter vse
druge dajatve in stroške povezane s preno-
som lastništva plača kupec.

Vse informacije glede razpisa dobite v
Oddelku za gospodarske javne službe in
gospodarske zadeve Občine Brežice, v sobi
št. 23 pri Lazanski Dragici ali po tel. 0608/
62-050 vsak delovni dan od 8. do 14. ure.

Vsi zainteresirani ponudniki si lahko ne-
premičnine po tem razpisu ogledajo v petih
dneh od objave razpisa. Predhodno ogled
najavite po tel. 0608/62-050 interna 230.

Ponudbe sprejemamo v sprejemni pisar-
ni Občine Brežice Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice z dospetjem v roku 15 dni od
dneva objave.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo ne-
premičnine – Bizeljsko”.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
zaključenem razpisu v sejni sobi Občine
Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice ob
12. uri.

Pri odpiranju ponudb morajo biti navzo-
či predstavniki ponudnikov oziroma njihovi
pooblaščenci, vsi pa morajo predložiti pi-
sno pooblastilo in potrdilo o plačani varšči-
ni ter potrdilo o slovenskem državljanstvu.

Občina Brežice

Št. 207/96 Ob-4341

Kompas Hertz rent-a-car, d.d., Ljublja-
na, Celovška 206, razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovnega prostora v izmeri
40,48 m2 na avtobusni postaji v Novem
mestu, Roška cesta 1, v I. nadstropju
1. Javna dražba bo v torek, 5. 11. 1996,

ob 10. uri v poslovnih prostorih podjetja
Leran Novo mesto, d.o.o., v Novem mestu,
Lebanova ulica 24.

2. Predmet dražbe je nepremičnina – po-
slovni prostor v izmeri 40,48 m2, na avtobu-
sni postaji v Novem mestu, Roška cesta 1, v
I. nadstropju, po izklicni ceni, v višini tolar-
ske protivrednosti 66.000 DEM.

3. Udeleženci javne dražbe morajo, naj-
kasneje tri dni pred pričetkom javne dražbe,
položiti varščino v višini tolarske protivred-
nosti 6.600 DEM, na blagajni Kompas Hertz
rent-a-car, d.d., ali na žiro račun št.
50100-601-12295 pri APP Ljubljana.

4. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Repub-

liki Sloveniji in se izkažejo z ustreznim po-
trdilom iz sodnega registra in potrdilom o
plačilu varščine;

– fizične osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije in se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS in potrdilom o plačilu
varščine.

5. Nakup nepremičnin se opravi po si-
stemu “videno - kupljeno”, kasnejših rekla-
macij se ne bo upoštevalo.

6. Za preračun zneskov določenih “v to-
larski protivrednosti DEM”, v tolarje, se
upošteva dnevni prodajni menjalni tečaj
Banke Slovenije, na dan plačila.

7. Prodajno pogodbo mora najugodnejši
ponudnik podpisati v 3 dneh po končani
javni dražbi, pri čemer se bo plačana varšči-
na štela kot del kupnine. Celotno preostalo
kupnino mora kupec plačati najkasneje de-
seti dan po pridobiti vseh soglasij k prodaj-
ni pogodbi in overitve prodajalca na prodaj-
ni pogodbi.

Prodajna pogodba prične veljati s prido-
bitvijo soglasja Javnega pravobranilca Re-
publike Slovenije in Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo.

Če kupec v roku 3 dni po končani javni
dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe ali
ne bo plačal kupnine v določenem roku, bo
pogodba razveljavljena, varščina pa zadrža-
na.

8. Za predmet dražbe plača prodajalec
davek na promet nepremičnin in ostale stroš-
ke, ki nastanejo v zvezi z realizacijo prodaj-
ne pogodbe, razen stroškov za vknjižbo v
zemljiško knjigo, ki jih plača kupec.

9. Prodajalec bo predal kupcu nepremič-
nine proste bremen v posest takoj po plačilu
celotne kupnine, tedaj bo prodajalec predal
kupcu tudi vse originale pogodb o doseda-
njem prometu nepremičnine, ki je predmet
dražbe, ker poslovni prostor ni vknjižen v
zemljiški knjigi.

10. Neuspešnim ponudnikom bo vplača-
na varščina, brez obresti, vrnjena v roku 3
dni po končani javni dražbi, varščino vpla-
čano v gotovini, pa bo vrnjena takoj po kon-
čani javni dražbi.

11. Vsi dodatni pogoji in informacije so
na voljo na naslovu pooblaščenega podjetja
Leran, d.o.o., Novo mesto, Lebanova ul. 24,
tel./faks 068/322-282 in tel. 068/342-470
ali mobitel 0609/633-553; ogled nepremič-
nin po dogovoru.

Kompas Hertz rent-a-car

Št. 25/96 Ob-4398

Koroška zadružna hranilno-kreditna služ-
ba, p.o., Slovenj Gradec, Celjska c. 7, Kme-
tijsko gozdarska zadruga Ledina, zo.o., Slo-
venj Gradec, Celjska c. 10, Kmetijsko-goz-
darska zadruga Prevalje, zo.o., Prevalje, Trg
67, Kmetijsko-gozdarska zadruga Dravograd
zo.o., Dravograd, Meža 21, objavljajo

javni razpis
z zbiranjem ponudb

za nakup zadružnih deležev v višini
278,089.695 SIT Klavniško-predelovalne
zadruge Mesnina, b.o., Otiški vrh 168, Šent-
janž pri Dravogradu. Ponujeni zadružni de-
leži predstavljajo 95,47% delež v osnovnem
kapitalu zadruge. Glavna dejavnost zadruge
je klanje živine, predelava in konzerviranje
mesa ter odkup živine.

Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače

in tuje fizične in pravne osebe, vendar ima-
jo domače fizične in pravne osebe pod ena-
kimi pogoji predkupno pravico.

2. Vsakemu ponudniku bo omogočen og-
led podjetja, pogovor z vodstvom in dostop
do potrebne dokumentacije za pripravo po-
nudbe. Pisna pooblastila za obisk podjetja
bo potencialnim kupcem posredovala
KZHKS, p.o., Celjska c. 7, Slovenj Gradec.

3. Od zainteresiranih ponudnikov priča-
kujemo, da bodo v svojih ponudbah za od-
kupljene deleže opredelili:

– ceno, plačilne pogoje in dokument, s
katerim izkazuje plačilno sposobnost za za-
varovanje kupnine,

– morebitni načrt, iz katerega bo razvi-
den program nadaljnjega razvoja,

– morebitno opredelitev finančnih in teh-
noloških možnosti za realizacijo poslovne-
ga načrta.

4. Ponudbe morajo prispeti na KZHKS,
p.o., Celjska c. 7, Slovenj Gradec, najka-
sneje do 19. 11. 1996, do 14. ure, in sicer v
zaprti kuverti s pripisom “za razpis KPZ
Mesnina, Otiški vrh”.

5. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija in izbrala najboljšega ponudnika.
Ponujena cena za odkupljene deleže bo po-
memben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo poleg cene upoštevani tudi drugi mo-
rebitni elementi ponudb, ki so našteti v toč-
ki 3. Ponudnik je dolžan skleniti ustrezno
kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni po pre-
jemu obvestila, da je bil izbran kot najboljši
ponudnik.

6. Prodajalci na podlagi tega razpisa ni-
so zavezani skleniti pogodbe o prodaji dele-
žev Klaniško-predelovalne zadruge Mesni-
na, b.o., Otiški vrh, z najboljšim ali katerim
drugim ponudnikom.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi
s to objavo, se obrnite na KZHKS, p.o., Slo-
venj Gradec, Celjska c. 7, tel. 0602/43-413,
telefaks 0602/43-301, Magdalena Korent.

KZHKS, p.o., Slovenj Gradec
KGZ Ledina, zo.o., Slovenj Gradec

KGZ Prevalje
KGZ Dravograd

Ob-4422

Zadom, Podjetje za proizvodnjo, trgovi-
no in usluge, d.o.o., v stečaju, Gradac 138,
Gradac, ki ga zastopa stečajni upravitelj Ja-
nez Pezdirc, objavlja na podlagi sklepa St
15/95-58 z dne 14. 10. 1996 stečajnega se-
nata Okrožnega sodišča Novo mesto

javni razpis
za zbiranje ponudb za odprodajo

nepremičnin v Semiču, ki jih sestavljajo:
1. parc. št. 342/1:
– poslovna stavba žaga 2 a, 68 m2,
– dvorišče 62 a, 87 m2,
2. parc. št. 500/1:
– dvorišče 7a, 42 m2.
Skupaj: 7297 m2.
Zemljišče in na najem stoječi objekt sta-

re žage se nahaja ob glavni cesti Semič–
Metlika in je ca. 250 m oddaljeno od centra
mesta.

Zemljišče je komunalno opremljeno.
Pogoji sodelovanja:
1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične

osebe, skladno z veljavno zakonodajo RS,
ki bodo ponudili več kot 14,535.574,94 SIT
za nakup navedenih nepremičnin. Pisna po-
nudba mora vsebovati predmet kupca, ceno,
rok in način plačila.

2. Prispele ponudbe bosta ocenila stečaj-
ni upravitelj in stečajni senat pristojnega
sodišča. Ponujena cena za nakup nepremič-
nin bo pomemben kriterij za oceno ponud-
be, vendar bodo upoštevani tudi drugi ele-
menti ponudbe, ki so navedeni v 1. točki
tega razpisa.

3. Ponudbe morajo biti poslane do 4. 11.
1996 s priporočeno pošiljko, v zapečateni
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ovojnici, z oznako “Javni razpis”, na na-
slov: Adria Caravan, d.d., v stečaju, Skalic-
kega 1, 8000 Novo mesto.

4. Stečajni upravitelj Zadom, d.o.o., v
stečaju, bo na podlagi prispelih ponudb in
pridobljenega soglasja stečajnega senata pri-
stojnega sodišča ponudnika obvestil o re-
zultatih zbiranja ponudb v 30 dneh po kon-
čanem zbiranju ponudb.

Z najugodnejšim ponudnikom bo stečaj-
ni upravitelj sklenil kupoprodajno pogodbo
o nakupu. Vse stroške, povezane s skleni-
tvijo pogodbe in prenosom lastništva plača
kupec.

Stečajni upravitelj na podlagi tega razpi-
sa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji
predmeta tega razpisa s katerimkoli ponud-
nikom.

Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri stečajnemu upravitelju Ja-
nezu Pezdircu, tel. 068/321-150 ali 068/323-
202, telefaks 068/323-176.

Stečajni upravitelj
Janez Pezdirc

Ob-4423

Leso, d.d., v stečaju, Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Janez Pezdirc, objavlja na podla-
gi sklepa Okrožnega sodišča Novo mesto,
St 20/95-91 z dne 14. 10. 1996

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo:
1. tehnološko zaokrožene proizvodne

celote “masiva” s pripadajočim zemlji-
ščem in tehnološko opremo

in
2. zemljišče v izmeri 14.360 m2.
Podrobnejši opis ponudbe:
Ad 1) Tehnološko zaokrožena proizvod-

na celota “masiva” obsega:
A) Gradbeni objekti:
1. proizvodna hala z aneksom 4.680 m2

2. sušilnica 240 m2

3. skladišče vnetljivih snovi 80 m2

4. objekt energetika in vzdrže-
vanje z dimnikom in silosom
(1000 m3) 640 m2

5. črpališče 49 m2

6. vratarnica 12 m2

B) Zunanja ureditev:
1. parkirišče makadam 2.200 m2

2. asfaltne površine 2.500 m2

3. ograja 950 m2

C) Zemljišča
a) Stavbna zemljišča:
parc. št. 574/2 12.893 m2

parc. št. 570/2 13.754 m2

parc. št. 720/1 7.018 m2

parc. št. 1183/14 577 m2

Skupaj: 34.242 m2

b) Kmetijska zemljišča:
parc. št. 570/4 159 m2

parc. št. 725/2 126 m2

Skupaj: 285 m2

c) Zemljišča – cesta s služnostno pravi-
co ostalim uporabnikom:

parc. št. 570/1 1.750 m2

parc. št. 720/2 368 m2

parc. št. 1183/13 27 m2

parc. št. 1183/15 31 m2

parc. št. 1883/12 89 m2

parc. št. 1196/1 7 m2

Skupaj: 2.272 m2

E) Tehnološka oprema
– po specifikaciji, ki je sestavni del oce-

nitve.
F) Oprema in deli opreme ter material

po specifikaciji.
Ad 2) Kmetijsko zemljišče obsega:
– parc. št. 569 v izmeri 12.732 m2

– parc. št. 571 v izmeri 1.628 m2

14.360 m2

Na zemljišču bo dovoljena gradnja indu-
strijskega objekta.

Pogoji sodelovanja:
1. Sodelujejo lahko pravne in fizične ose-

be, skladno z veljavno zakonodajo Republi-
ke Slovenije, ki bodo ponudile najmanj za:

Ad 1) 229,855.149 SIT,
Ad 2) 19,384.650 SIT.
Pisna ponudba mora vsebovati predmet

nakupa, ceno, rok in način plačila.
Ponudnik priloži ponudbi nepreklicno

bančno garancijo, s katero se bo banka ob-
vezala, da bo na prvi poziv stečajnega dolž-
nika plačala kupnino, kolikor je ne bo pla-
čal sam ponudnik. Rok veljavnosti garanci-
je je 120 dni od datuma izdaje.

2. Celotno premoženje pod 1. točko (teh-
nološko zaokrožena celota masiva) je odda-
no v najem in je v polnem obratovanju z 80
zaposlenimi. Kupec prevzema obveznost
sklenitve pogodb o zaposlitvi za nedoločen
čas oziroma najmanj dve leti z najmanj 80
obstoječimi delavci.

3. Nakup nepremičnin in premičnin se
opravi po principu videno-kupljeno; kasnej-
še reklamacije glede stvarnih napak ne bo-
do upoštevane.

4. Kupec bo dolžan plačati kupnino v
celoti v 30 dneh po podpisu pogodbe.

5. Posest in lastniško pravico na prodane
nepremičnine in premičnine pridobi kupec,
ko je kupnina v celoti plačana.

6. Prometni davek in vse druge stroške
za prenos lastništva in ureditev zemljiškok-
njižnega stanja ter stroške parcelacije in ure-
ditve odjemnih mest energetskih in komu-
nalnih priključkov, ki jih je že poravnal pro-
dajalec, plača kupec.

7. Vsem zainteresiranim ponudnikom bo
omogočen ogled družbe in vpogled v oceni-
tveni elaborat.

8. Prispele ponudbe bosta ocenila stečaj-
ni upravitelj in stečajni senat pristojnega
sodišča. Ponujeno ceno za nakup obrata bo
pomemben kriterij za oceno ponudbe, ven-
dar bodo upoštevani tudi drugi elementi po-
nudbe, ki so navedeni v 1. in 2. točki tega
razpisa.

9. Ponudbe morajo biti poslane do 4. 11.
1996, s priporočeno pošiljko, v zapečateni
ovojnici z oznako “Javni razpis”, na naslov:
Leso, d.d., v stečaju, 8340 Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40.

10. Stečajni upravitelj Leso, d.d., v ste-
čaju, bo na podlagi prispelih ponudb in pri-
dobljenega soglasja stečajnega senata pri-
stojnega sodišča, ponudnike obvestil o re-
zultatu zbiranja ponudb v 30 dneh po kon-
čanem zbiranju ponudb.

11. Z najugodnejšim ponudnikom bo ste-
čajni upravitelj sklenil kupoprodajno pogod-
bo o nakupu.

Stečajni upravitelj na podlagi tega razpi-
sa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji
predmeta tega razpisa s katerimkoli ponud-
nikom.

Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri stečajnem upravitelju Jane-
zu Pezdircu, tel. 068/321-150 ali 068/323-
202, telefaks 068/323-176.

Stečajni upravitelj
Janez Pezdirc

Ob-4443

Genshipping Corporation, pomorska lad-
jarska družba, Monrovia, Liberia, objavlja

prodajo ladje
z zbiranjem pisnih ponudb

Motorna ladja (dolge plovbe) “Triglav”,
tip log/bulk carrier:

– leto gradnje: 1972, Shimizu,
– glavni motor: Mitsui B/W 6K74EF,

8.540 KW,
– teža prazne ladje (light weight): 8.049

MT.
Ladja se prodaja za razrez za staro žele-

zo.
Ladja bo predana kupcu v Magdalli, In-

dija med 10. 11. 1996 in 10. 12. 1996, po
končanem izkrcanju tovora.

Pismene ponudbe z oznako “m/v Tri-
glav-razrez” naj ponudniki pošljejo v roku
8 dni po objavi na naslov Genshipping Cor-
poration, c/o Splošna plovba, d.o.o., Obala
55, Portorož, Slovenija ali na spodaj nave-
deni telefaks.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija, ki
bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala viši-
no ponujene cene, boniteto kupca in naju-
godnejše plačilne pogoje.

Pri ponudbah preko posrednika mora bi-
ti imenovan končni kupec, sicer take po-
nudbe komisija ne bo obravnavala.

Izbrani kupec mora skleniti pogodbo v 3
dneh po prejemu obvestila o izbiri, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil.

Primopredaja ladje bo izvršena pod po-
gojem da je kupec plačal celotno kupnino in
morebitne druge dajatve. Rok primopredaje
z običajnimi predhodnimi obvestili bo dolo-
čen v pogodbi.

Ladja se prodaja v stanju v kakršnem
je, s klavzulo “as she is” (Talis qualis),
zato kasnejše reklamacije ne bodo upošte-
vane.

Dodatne informacije v zvezi s prodajo
ladje lahko ponudniki dobijo pri Splošni
plovbi, d.o.o., po tel. 066/738-81, 767-71
ali po telefaksu 066/788-67, 738-86, 769-71,
328-77.

Ob-4444

Genshipping Corporation, pomorska lad-
jarska družba, Monrovia, Liberia, objavlja

prodajo ladje
z zbiranjem pisnih ponudb

Motorna ladja (dolge plovbe) “Bočna”,
tip log/bulk carrier:

– leto gradnje: 1975, Kochi,
– glavni motor: Mitsubishi 8 UEC

52/105D, 5.882 KW,
– teža prazne ladje (light weight): 4.167

MT.
Ladja se prodaja za razrez za staro žele-

zo.
Ladja bo predana kupcu v Zhangjiagang-

u, Kitajska med 10. in 30. novembrom 1996
po končanem izkrcanju tovora.
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Pismene ponudbe z oznako “m/v Bočna-
razrez” naj ponudniki pošljejo v roku 8 dni
po objavi na naslov Genshipping Corpora-
tion, c/o Splošna plovba, d.o.o., Obala 55,
Portorož, Slovenija ali na spodaj navedeni
telefaks.

Prispele ponudbe bo ocenila komisija, ki
bo pri ocenjevanju ponudb upoštevala viši-
no ponujene cene, boniteto kupca in naju-
godnejše plačilne pogoje.

Pri ponudbah preko posrednika mora bi-
ti imenovan končni kupec, sicer take po-
nudbe komisija ne bo obravnavala.

Izbrani kupec mora skleniti pogodbo v 3
dneh po prejemu obvestila o izbiri, sicer se
bo štelo, da je od ponudbe odstopil.

Primopredaja ladje bo izvršena pod po-
gojem da je kupec plačal celotno kupnino in
morebitne druge dajatve. Rok primopredaje
z običajnimi predhodnimi obvestili bo dolo-
čen v pogodbi.

Ladja se prodaja v stanju v kakršnem je,
s klavzulo “as she is” (Talis qualis), zato
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

Dodatne informacije v zvezi s prodajo
ladje lahko ponudniki dobijo pri Splošni
plovbi, d.o.o., po tel. 066/738-81, 767-71
ali po telefaksu 066/788-67, 738-86, 769-71,
328-77.

Genshipping Corporation

Ob-4445

Hmezad Hram, kmetijstvo in trgovina,
p.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri Jelšah,
objavlja po sklepu DS z dne 7. 10. 1996

prodajo gospodarskega poslopja
z javno dražbo

Gospodarsko poslopje oziroma hlev v
velikosti 449 m2, parcela 924/6, vložna šte-
vilka 839 k.o. Rogatec, zgrajen leta 1950 in
pripadajoče funkcije zemljišča, ki obsega
parceli 923/3, vlož. št. 845 k.o. Rogatec,
velikosti 1.194 m2 in parcelo 924/4 vlož. št.
839, k.o. Rogatec v velikosti 797 m2.

Izklicna cena za gospodarsko poslopje
oziroma hlev je 3,650.000 SIT.

Objekt je deset let v najemu na podlagi
najemne pogodbe z 29. 8. 1995.

Na podlagi najemne pogodbe z 29. 8.
1995 je pri nepremičninah, vpisanih pri vlož.
št. 839 k.o. Rogatec, v korist najemnika Že-
rak Franca, vknjižena zastavna pravica za-
radi vložka v objekt v znesku 8,107.563
SIT, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, za
čas od dneva prenehanja najema do plačila.

Najemnik Žerak Franc ima predkupno
pravico.

Ogled nepremičnin je možen vsak dan
med 8. in 10. uro, po predhodni najavi na
tel. 063/821-045 (258), Holešek.

Javna dražba bo 15. dan po objavi v pro-
storih Hmezad Hram ob 10. uri.

Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne in
fizične osebe s sedežem v Republiki Slove-
niji. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra v RS, fizične pa potrdilo
o državljanstvu RS.

Vsak ponudnik mora pred iztekom roka
za oddajo ponudb plačati varščino v višini
10% izklicne cene na blagajni prodajalca, s
katero se mora izkazati na javni dražbi.

Uspešnemu kupcu se varščina vračuna v
ceno, ostalim pa se brezobrestno vrne v ro-
ku 8 dni po končani javni dražbi.

Uspešni ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu v roku 8 dni po končani javni
dražbi.

Ponudnik mora plačati celotno kupnino
v roku 8 dni po izjavi prodajalca, da je
pogodba možna za vpis v zemljiško knjigo.

Nepremičnine se prodajo po sistemu vi-
deno-kupljeno in se kasnejših reklamacij ne
upošteva.

Hmezad Hram, Kmetijstvo
in trgovina, p.o.,

Šmarje pri Jelšah

Ob-4347

Podjetje Jata meso, d.d., preklicuje izkaz-
nico o prostovoljnem zdravstvenem zavaro-
vanju za delavca: Smodiš Damjan
3101975500146, Prikernica 1, 1251 Moravče.

Ob-4361

Pedagoška fakulteta Univerze v Maribo-
ru preklicuje žig okrogle oblike, premera
3,5 cm, z vsebino: Univerza v Mariboru
Pedagoška fakulteta Maribor 1. V sredini je
grb Republike Slovenije.

Ob-4362

Klinični center Ljubljana, OE Gineko-
loška klinika, Šlajmerjeva 3, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljke:

– pravokotne oblike, velikosti 5 × 2,3
cm, z vsebino:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, o.sub.o., TOZD Univerzitet-
na ginekološka klinika Ljubljana, o.sub.o.,
Ljubljana, Šlajmerjeva 3, ODDELEK ZA
KLINIČNO CITOLOGIJO Ljubljana, Šlaj-
merjeva 2.

Ob-4363

– pravokotne oblike, velikosti 5,5 × 0,4
cm, z vsebino:

SIMERL TAMŠE Jolanda, dr. vet. med.

Ob-4364

– pravokotne oblike, velikosti 3,8 × 0,7
cm, z vsebino:

dr. Marja Lenart, specialist citopatolog.

Ob-4448

Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Celje, Mariborska 1, Celje, preklicuje
certifikat na ime, kontrolna številka HBC
300018 in kontrolna številka HBC 200015,
izdan 30. 9. 1994 od Hmezad banke, d.d.,
Žalec.

Ob-4449

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Ko-
per, preklicuje veljavnost zavarovalnih po-
lic in OSE: Z 3 – od 73856 do 73875.

Ob-4450

Damas, d.o.o., Nova Gorica, preklicuje-
mo žig kvadratne oblike 5 × 2 cm, z vsebi-
no: Damas, d.o.o., Nova Gorica, Prvomaj-
ska 20, 65000 Nova Gorica, tel., faks.

Ob-4451

Villa market, d.o.o., Savska cesta 3,
Ljubljana, preklicuje žig pravokotne oblike,
z vsebino: VILLA MARKET, d.o.o., Sav-
ska c. 3, PP 3518, 1118 Ljubljana, tel.
061/13-77-211.

Adriatic d. d., Ljubljanska c. 3 a, Koper
preklicuje zavarovalne police, št. 1-AO-01
151862, 151863, 1-ZZk 437, 1-ZZK 440,
1-ZZK 442, 443, K-1MO 1891 in zeleno
karto 109662. s-57098

Citroen PDA Ljubljana, Resljeva 25,
Ljubljana preklicuje carinsko deklaracijo SL
46355 z dne 26. 9. 1996. s-57073

Interclas d. o. o., Ob dolenjski železnici
78, Ljubljana, preklicuje zavarovalno poli-
co, št. 0853428 s 50% bonusom, izdala zav.
Triglav Ljubljana. s-57163

Kovačič Marjan, Tratnikova 25, Ljublja-
na preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
27-0295/95. s-57155

Laban Nedeljko, Florjanov trg 2, Novo
mesto preklicuje obrtno dovolenje, št.
011710/0308/00-48/1995. g-57296

Magister Igor, Rudnik c. I/6, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
28-1435/94 z dnem 31. 12. 1996. s-57043

Potne listine

Ahmetovič Zlata, Na zelenici 3 c, Vrhni-
ka, potni list št. BA 529274. s-57175

Artnik Vesna, Šempeter 39/a, Šempeter,
potni list št. AA 386434. p-57144

Bajc Polonca, Škapinova 1, Celje, potni
list št. BA 84390. g-57033

Bartol Mojca, Homec, V ulica št. 8, Ra-
domlje, potni list št. AA 326189. s-57227

Batista Aleks, Trubarjeva 1, Ilirska Bi-
strica, potni list št. BA 436034, izdala UE
Ilirska Bistrica 31. 1. 1995. s-572411

Behek Anton, Gogalova ulica 9, Kranj,
potni list št. BA 280983. s-57209

Bernik Klemen, Hafnerjevo naselje 120,
Škofja Loka, potni list št. BA 179982.
s-57237

Birsa Otilija, Preserje 46, Branik, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 91161.
p-57148

Bizjak Frančiška, Obrtniška ulica 4, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št.
3012-33479. p-57007

Božič Peter, Škvarčeva 10, Celje, potni
list št. BA 211843. g-57032

Bončina Robert, Pehačkova ulica 1, Lo-
gatec, potni list št. AA 804164. s-57096

Borojević Velibor, Kovorska cesta 21,
Bistrica pri Tržiču, potni list št. AA 361639.
s-57027

Breznik Anja, Prežihova 22, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 052798.
p-57066

Breznik Ivan, Prežihova 22, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 052797.
p-57065

Izgubljene listine
preklicujejo
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Breznik Ivana, Prežihova 22, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 052796.
p-57064

Breznik Srečko, Grčarjeva ul. 38, Mari-
bor, potni list št. BA 28621. p-57153

Bukovec Dejan, Fram 110/b, Fram, pot-
ni list št. BA 569840. p-57034

Čejvanović Fikreta, Cesta v Gorice 15/
B, Ljubljana, potni list št. AA 765382.
s-57042

Černjavič Branko, Kapelska c. 20, Ra-
denci, potni list št. AA 012153. p-57149

Čibej Vida, Brajnikova 45, Ljubljana,
potni list št. AA 113171. s-57011

Destani Bekim, Reboljeva ulica 13, Ljub-
ljana, potni list št. BA 519776. p-57071

Dolenc Emerik, Cesta XXX/5, Ljublja-
na, potni list št. AA 824475. p-57022

Dolenc Nataša, Vrhovci XXX/5, Ljub-
ljana, potni list št. AA 824476. p-57023

Dragić Tatjana, Ulica Janka Puclja 3,
Kranj, potni list št. AA 166656. s-57078

Egredžija Ilija, Ul. F. Benedičiča 2/b,
Jesenice, potni list št. AA 574171. p-57072

Elikan Jakob, Starovaška ul. 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 48716. s-57234

Farič Jože, Pucova ulica 4, Celje, potni
list št. AA 834779. p-57058

Gajser Dominik, Gubčeva ulica 4, Kranj,
potni list št. BA 543026. s-57336

Gajšek Stanislav, Marčičeva 12/A, Ma-
ribor, potni list št. AA 122603. p-57083

Gašperc Andreja, Šmartno 11, Kranj,
potni list št. 647347. p-57009

Gostenčnik Simon, Trg svobode 9, Rav-
ne na Koroškem, potni list št. BA 327062.
p-57068

Gradišnik Vidko, Cvetlična 12, Celje,
potni list št. AA 946050. p-57129

Hasanagić Dragan, Pokopališka c. 1,
Ljubljana, potni list št. AA 455891. s-57216

Heimbring Marija, Ponikve 22, Brežice,
potni list št. BA 269592. p-57168

Jakše Ana Živa, Dvorni trg 2, Ljubljana,
potni list št. AA 529016. s-57069

Jazbinšek Edvard, Ulica svobode 45, Pi-
ran, potni list št. AA 201413. p-57075

Jeram Nataša, Vojkova ulica 17, Cerk-
no, potni list št. AA 948247. p-57084

Jurša Marija Magdalena, Zagrebška ul.
26, Ljubljana, potni list št. AA 216850.
s-57122

Jurša Pavao, Zagrebška ul. 26, Ljublja-
na, potni list št. AA 216849. s-57121

Kapič Fikret, Štihova 9, Ljubljana, potni
list št. AA 596775. s-5703

Koderman Marija, Brilejeva 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 288430, izdala UE Ljub-
ljana. s-57323

Kojič Draginja Casagrande, Kolodvor-
ska 5, Kamnik, potni list št. BA 541432.
s-57334

Končan Janez, Sarečje 38/A, Vrhnika,
potni list št. AA 639644. s-57271

Kosar Aleksandra, Kidričeva ul. 18, Ma-
ribor, potni list št. AA 435095. p-57048

Kragelj Zoran, Žnidarčičeva 2, Šempe-
ter pri G., potni list št. AA 780702. p-57150

Križman Javorka, Levstikova 5, Piran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 69859.
g-57297

Kristančič Lidija, Ceglo 18, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 354146. p-57076

Krševan Barbara, Gradišče 43/a, Aj-
dovščina, potni list št. AA 220769. s-57071

Laharnar Jasmina, Jurčičeva 19, Kam-
nik, potni list št. BA 55659. g-57115

Lekše Milka, Beethovnova ul. 7, Ljub-
ljana, potni list št. AA 317546. s-57132

Lorbek Dejan, Hladilniška pot 1 c, Ljub-
ljana, potni list št. BA 498807. s-57101

Lucić Danica, Šalek 93, Velenje, potni
list št. AA 692228. p-57125

Lucić Darko, Šalek 93, Velenje, potni
list št. BA 337794. p-57126

Lucić Mišo, Šalek 93, Velenje, potni list
št. BA 337793. p-57127

Lucić Petar, Šalek 93, Velenje, potni list
št. AA 692229. p-57124

Malovrh Valentin, Milska c. 23, Log pri
Brezovici, potni list št. BA 69637. s-57047

Maver Sandi, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
69173. p-57059

Maznik Jožefa, Grbe Jernej, Šentjernej,
potni list št. AA 954553. p-57067

Merzlak Barbara, Skorno 40, Šmartno
ob Paki, potni list št. BA 322809. p-57122

Mitič Slobodan, Vrstna ulica 37, Notra-
nje Gorice, potni list št. BA 110013. s-57052

Mulej Suzana, Vanganelska c. 61 b, Ko-
per, potni list št. AA 485102. g-57117

Mulej Žarko, Cerej 27, Koper, potni list
št. AA 485101. g-57116

Muratović Atif, Trg svobode 34, Trbov-
lje, potni list št. AA 811928. s-57111

Nemec Peter, Ulica Matije Gubca 8,
Domžale, potni list št. AA 694964. s-57003

Nikolič Nenad, Senčna pot 1, Portorož,
maloobmejno prepustnico, št. AI 14795.
g-57208

Novak Sebastijan, Frankolovska ul. 17,
Maribor, potni list št. AA 912615. s-57328

Pavli Marko, Bukovčeva ulica 46, Dom-
žale, potni list št. AA 77819. s-57164

Pavlovič Valentina, Ulica Vide Pregar-
čeve 13/a, Ljubljana, potni list št. BA 16604.
s-57118

Peklenik Rok, Kokrški log 17, Kranj,
potni list št. BA 191665. s-57129

Perc Primož, Valvazorjeva 8, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
43/96. p-57073

Perić Miladin, Ciril Metodova 50, Mur-
ska Sobota, potni list št. BA 438135.
p-57031

Pečnik Suzana, Sedlarjevo 21, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 539381. p-57172

Pirh Frančiška, Roje 6, Mirna, potni list
št. BA 189605, izdala UE Trebnje 4. 8. 1993.
s-57085

Pivka Bojan, Zadružna 12, Komenda,
potni list št. AA 067038. s-57035

Pogorevc Žgavc Lidija, Granitna ulica 8,
Oplotnica, potni list št. BA 53301. p-57049

Poštrak Roman, Jenkova cesta 6, Vele-
nje, potni list št. BA 563695. p-57131

Repanšek Andrej, Pameče 244/A, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 996702.
p-57008

Rozman Andrej, Brezje pri Grosupljem
10, Grosuplje, potni list št. BA 212875.
s-57134

Rozman Suzana, Brezje pri Grosupljem
10, Grosuplje, potni list št. AA 148588.
s-57133

Sidonija Maruško, Prešernova 12, Mari-
bor, potni list št. BA 294366. p-57060

Stanković Dušanka, Prisoje 4, Koper,
potni list št. BA 229095. p-57128

Steblovnik Jolanda, Kersnikova c. 11,
Velenje, potni list št. AA 117194. p-57070

Stojanović Goran, Brilejeva 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 818920, izdala UE L-
jubljana 4. 3. 1993. s-57158

Strah Danijel, Greenwiška c. 10 a, Mari-
bor, potni list št. AA 65078. p-57051

Stružnik Alojzij, Visoko 71, Visoko, pot-
ni list št. AA 407266. s-57247

Struna Ljuban, Razlagova 7, Maribor,
potni list št. AA 6613. p-57005

Suša Peter, Bohoričeva ulica 18, Breži-
ce, potni list št. BA 269765. p-57037

Svetičič Sandi, Podgorica 61, Ljubljana,
potni list št. BA 88926. s-57168

Šalej Aleš, Rateče 86, Rateče, potni list
št. BA 565439. p-57123

Šegula Milan, Dimnikarska 7, Koper,
potni list št. BA 5435. g-57207

Štepec Srečko, Hradeckega cesta 30 A,
Ljubljana, potni list št. AA 463346. p-57118

Šuligoj Matjaž, Čepovan 114, Nova Go-
rica, potni list št. AA 469134. p-57151

Tekavec Janoš, Pilonova 22, Ljubljana,
potni list št. AA 537261, izdala UE Ljublja-
na. s-57026

Tekavec Miran, Pilonova 22, Ljubljana,
potni list št. AA 535480, izdala UE Ljublja-
na. s-57025

Tekavec Mirjam, Pilonova 22, Ljublja-
na, potni list št. AA 537260, izdala UE Ljub-
ljana. s-57024

Turnšek Justina, Prešernova 11, Celje,
potni list št. AA 568555. p-57170

Udovič Anamarija, Dekani 12, Koper,
potni list št. BA 420875. p-57029

Udovič Robert, Dekani 12, Koper, potni
list št. AA 352440. p-57030

Urankar Diana, Bistriška cesta 6 A,
Domžale, potni list št. AA 644579. s-57004

Verdev Franc, Polzela 44, Polzela, potni
list št. AA 013515. p-57033

Vodnik Miroslav, Ul. Luke Svetca 5, Li-
tija, potni list št. AA 416715. s-57037

Volk Borut, Ozeljan 32/e, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 106058.
p-57015
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Volovec Simon, Ilirska Ulica 3, Dobova,
potni list št. BA 460411. p-57027

Vranič Gregor, Jaskova 8, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 053231. p-57006

Vukovič Drago, Kavškova 5, Ljubljana,
potni list št. AA 243446. s-57251

Zajec Stanislav, Savska cesta 2, Lesce,
potni list št. AA 630555. p-57050

Zaplotnik Marija, Ul. Gorenjskega odre-
da 16, Kranj, potni list št. AA 814829.
s-57140

Zrankar Marija, Bukovčeva ulica 20,
Domžale, potni list št. AA 759864. s-57238

Zupanc Gregor, Študljanska cesta 90,
Domžale, potni list št. AA 759184. s-57246

Žabot Eva, Dravska 4, Ljubljana, potni
list št. AA 110472. s-57338

Žigon Viljem, Črniče 3, Črniče, potni
list št. AA 910039. p-57010

Žnidaršič Peter, Na otoku 10, Celje, pot-
ni list št. BA 524839. p-57069

Druge listine

Ažnik Vinka, El. naselje 13, Vuzenica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole,
izdana leta 1980 in 1981. p-57052

Adriatic d. d., Rogaška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 0416734
- Tadina Ivan. g-57307

Adrovič Rešad, Groharjeva 2, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ. g-57305

Alešević Sead, Lubarda 10, Bosanska
Krupa, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča. s-57058

Anžlovar Aleksander, Dolenje Selce 7,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, izdala UE Trebnje. s-57126

Anžlovar Tanja, Zg. Draga 3, Višnja Go-
ra, dijaško mesečno vozovnico, št. 513.
g-57270

Andrini Hatić Mateja, Jamova cesta 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687517, št. reg. 171307. s-57327

Aradlič Nina, Česnikova 24, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4428.
s-57139

Arih Aleksander, Dalmatinska 51, Mari-
bor, zaključno spričevalo Srednje šole - op-
tik, letnik 1980. m-1609

Avdič Ljubiša, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024727, št. reg. 193618. s-57239

Avduli Aferdiat, Saveljska cesta 73,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico.
s-57066

Avčin Andrej, Šared 9, Izola, listino ZK
SLO-01/0362817. g-57308

Bajc Boštjan, Goli vrh 1, Raka, zavaro-
valno polico, št. 0358677. p-57173

Balderman Bor, Gogalova 3, Kranj, za-
ključno spričevalo STTŠ, izdano leta 1973.
g-57104

Baloh Ervin, Petrovče 249 A, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
209271. p-57025

Barič Jože, Belokriška 15, Portorož, voz-
niško dovoljenje, št. 52. g-57266

Barlič Marjan, Blagovica 34, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
29543. s-57244

Bartolič Goran, Valvasorjeva 17, Koper,
zavarovalno polico, št. 0393554. g-57021

Bassanese Adele, Zlatičeva 3, Koper,
vozniško dovoljenje. g-57081

Batista Aleks, Trubarjeva 1, Ilirska Bi-
strica, indeks Pedagoške fakultete v Ljub-
ljani. s-57242

Bedrač Anica, Zagrebška c. 110, Ptuj,
zaključno spričevalo SŠC Ptuj Ekonomske
šole. g-57255

Bergant Damjan, V ograje 2, Šentjernej,
spričevalo 3. letnika SŠGT Novo mesto.
g-57295

Bergauer Lajh Bernarda, Valvazorjeva
19, Maribor, delovno knjižico. m-1595

Berlič Primož, Ritoznoj 66, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
19624. g-57135

Bevc Jože, Vrhpolje pri Kamniku 273,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
SKUŽ v Domžalah, izdano leta 1989.
s-57173

Bezjak Marjan, Grajena 51, Ptuj, spriče-
valo o zaključnem izpitu, izdano leta 1983.
g-57254

Bilali Zejnula, Negotino, Gostivar, de-
lovno knjižico. s-57156

Bilbija Alenka, Gubčeva 3, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 805486,
št. reg. 39060, izdala UE Kranj. g-57203

Biondič Antonija, Španova pot 3, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Srednje goz-
darske šole v Postojni, izdano leta 1996.
s-57114

Biondič Josipa, Španova pot 3, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje šole za go-
stinstvo in turizem v Ljubljan, izdano leta
1993. s-57113

Blatnik Jože, Ambrus 12 A, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14574.
s-57137

Božič Nevenka, Hrušica 152, Jesenice,
zavarovalno polico, št. 0350349. g-57248

Bobnar Darja, Kapalniška pot 2, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21639, S 391992, izdala UE Ljubljana.
s-57210

Bogojevič Svetlana, Partizanska 7, Le-
nart, spričevalo I. gimnazije, letnik 1985/86
in 86/87. m-1583

Bošnjak Sebastjan, Kunaverjeva 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 39339.
s-57064

Bračanov Angela Karbič, Rozmanova 9,
Koper, spričevalo srednje šole. g-57267

Brenkuš Peter, Zgornja Besnica 40,
Zgornja Besnica, vozovnico, št. 477883.
g-57284

Brezalič Aleš, Smrtnikova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8378.
s-57302

Breznik Ivana, Prežihova 22, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5230, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-57090

Brlek Edi, Vičava 90, Ptuj, spričevalo
Gimnazije Dušana Kvedra, šolsko leto
1981/82. p-57167

Cankar Ljubomir, Selo 14, Žiri, vozov-
nico, št. 479888. g-57184

Cedilnik Tomaž, Kernova cesta 2, Ljub-
ljana, indeks Fakultete za naravoslovje in
tehnologijo. s-57214

Cerić Samir, Resljeva 48, Ljubljana, voz-
no karto na relaciji Ljubljana - Labore Sava
Kranj. s-57016

Cesar Klemen, Hradeckega cesta 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Ljubljani, iz-
dano leta 1994. s-57240

Cimprič Bogdan, Hudi vrh 1, Nova vas,
delovno knjižico. g-57280

Cimprič Majda, Na griču 11, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu ESŠ v Kranju.
g-57311

Cvijič Bojan, Suška c. 27, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 0381539. g-57288

Čadovič Nataša, Naselje B. Kidriča 3,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4890. g-57285

Čas Janez, Javnik 1, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 9388, izdala UE
Radlje ob Dravi. p-57001

Čehajič Esad, Cesta na Ostrožno 114,
Celje, delovno knjižico. p-57056

Čehić Mujo, Sanski most, spričevalo 1.,
2. in 3. letnika Poklicne papirniške šole.
s-57332

Čemal Nisvet, Hrib 2, Vrhnika, zavaro-
valno polico, št. 0342771. s-57330

Čerin Primož, Ob potoku 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
849018, št. reg. 143916. s-57046

Černe Franc, Ulica miru 2 A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000381, št. reg. 107040. s-57194

Černe Uršula, Spodnja Voličina 26, Vo-
ličina, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-57252

Dacar Ivan, Zikova 8, Kamnik, spričeva-
lo Poklicne kovinarske šole, izdano leta
1973. g-57153

Dajčman Feliks, Močna 8, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1314.
m-1607

Derajič Božidar, Pod kostanji 6, Celje,
zavarovalno polico, št. 0381206A. g-57154

Dević Slavko, Žolgarjeva ulica 6, Ljub-
ljana, delovno knjižico. g-57233

Dimc Nikolaj, Cesta na Svetje 38, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446045, št. reg. 124481. s-57177

Dornik Marjeta, Gaberska 17, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole Trbovlje, št. 9/1977, na ime
Gjorantini Marjeta. g-57094
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Dovič Tatjana, Cankarjeva 24, Kamnik,
delovno knjižico. g-571199

Drešar Peter, Mikuževa ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S
100071. št. reg. 187789. s-57065

Elikan jakob, Starovaška ulica 11, Bre-
zovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 974075, št. reg. 200542. s-57235

Erjavec Marija, Lipovci 209, Beltinci,
spričevalo Trgovske šole. p-57139

Fabčič Labrovič Klavdija, Opekarska 10,
Brežice, diplomo medicinske šole, šolsko
leto 83/84. p-57132

Fidler Peter, Poljanska cesta 17, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044049, št. reg. 154304. s-57068

Filipič Bogonir, Bučečovci 16, Ljutomer,
delovno knjižico, reg. št. 1224/83, ser. št.
353944. p-57020

Flerin Anže, Britof 284, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 137402, št. reg
40668, izdala UE Kranj. g-57204

Fras Jože, Gotovlje 76/D, Žalec, diplo-
mo, št. 683. p-57012

Frelih Tina, Dovce 9 A, Rakek, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 7937. s-57083

Fridman d. o. o., Ptujska c. 12 a, Ormož,
zavarovalno polico, št. AO 0381969.
p-57174

Garbas Rok, Tržaška 47, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8180. s-57019

Gazvoda Samo, Ulica skladateljev Ipav-
cev 48, Šentjur, indeks Fakultete za stroj-
ništvo. s-57120

Gačnik Anton, Podgora 7, Videm Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3628. s-57331

Gerbec Špelca, Šolska ulica 1, Domžale,
zavarovalno polico, št. 0343984. s-57008

Girimonte Elizabeta, Neubergerjeva 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 612409, št. reg. 131359. s-57034

Glamovič Ragib, Kol. 1. maja 30, Tr-
bovlje, zaključno spričevalo, št. 14, šolsko
leto 82/83. p-57158

Godler Peter, Cesta na Mele 16, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11618. s-57322

Gole Dejan, Ciril Metodova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100606.
m-1589

Golič Damjan, Sv. Lovrenc 40, Prebold,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik. p-57024

Gomboc Drago, Viška c. 69, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0245878 s 50% bo-
nusom, izdala zav. Tilia Ljubljana. s-57161

Gonc Renata, Dolga vas 129, Lendava,
indeks Pravne fakultete Maribor, št.
71072172, šolsko leto 92/93. p-57169

Gorenc Damjana, Sela 8, Šentjernej, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v
Novem mestu. g-57276

Gostenčnik Majda, Trg 4. julija, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, št. 3742. p-57079

Govedič Milan, Flegeričeva 6, Središče
ob Dravi, listino. g-57205

Grad Klemen, Mengeška 58, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29604.
s-57079

Grbovič Jasna, Vojkova cesta 77, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734309. s-57172

Gregorec Franc, Brengova 34, Cerkve-
njak, spričevalo o zaključnem izpitu Grad-
benega centra v Mariboru, letnik 1973.
m-1615

Grobelnik Lidija, Praprotnikova 2, Mo-
zirje, spričevalo. p-57087

Grobolješek Viljem, Polje 21, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 2288.
s-57283

Grohar Alenčica, Šaranovičeva 76, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13830. s-57199

Gruden Valentin, Podpeč 31 A, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, šr. S 444794,
št. reg. 191267. s-57067

Grum Jernej, Prelovčeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39341.
s-57236

Gulič Jože, Kobdilj 36, Štanjel, zavaro-
valno polico, št. 0357514. g-57201

Guštin Zoran, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, potrdilo o usposobljenosti za vodite-
lja čolnov, št. 02/13-143/74. s-57146

Habinc Dušan, Vodovodna 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86974.
m-1593

Hadžič Mirzet, Jamova cesta 50, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1993. s-57340

Hanžel Irena, Radoslavci 11, Mala Ne-
delja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6246. p-57165

Hegedus Martina, Seidlova 31, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2793,
izdala UE Novo mesto. g-57089

Hlebec Alojz, Sallaumines 10 A, Trbov-
lje, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil Ljubljana - Ježica, izdano
leta 1992. g-57310

Horvat Mitja, K jezeru 12, Ptuj, potrdilo
o znanju CPP, št. 8672, izdala UE Ptuj.
g-57138

Horvat Stjepan, Ul. Veljka Vlahoviča,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4507. m-1587

Hribar Anže, Vrhpolje pri Kamniku 52,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18628. s-57107

Hribar Stanislava, Polje 10 b, Zagorje,
diplomo Srednje šole naravoslovno mate-
matične in ekonomske usmeritve, izdana na
ime Drnovšek Stanislava. g-57258

Hubej Milenko, Miloša zidanška 10,
Šentjur, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu. g-57030

Hudnik Damjana, Vrhovci c. XXI 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 934599, št. reg. 171827. s-57167

Hujs Drago, Černolavci, Črtomirova 4,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
09237. p-57213

Husić Helena, Mihalovci 6, Ivanjkovci,
potrdilo o strokovni usposobljenosti GZS
združenje trgovine, št. 1160-679/94 z dne
21. 9. 1994. g-57082

Ibrič Emir, Liminjanska 15, Portorož,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elek-
tro šole računalniške usmeritve, izdano leta
1982. g-57150

Iršič Adelbert, Brdo 25, Slovenske Ko-
njice, spričevalo Poklicne šoferske šole, iz-
dala Delavska univerza Slovenske Konjice,
šolsko leto 1971/72. g-57179

Ivanuša Vladimir, Cvetlična 8, Ormož,
zaključno spričevalo Trgovske šole v Ptuju,
letnik 1979. m-1616

Janžekovič Miroslav, Nova vas 97, Mar-
kovci, zavarovalno polico, št. 0274857.
m-1606

Jančič Helena, Ulica španski borcev 24,
Trbovlje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika.
p-57160

Jarc Daniela, Zarnikova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586562, št. reg. 49013. s-57250

Jazbec Stojan, Bohoričeva 15, Krško, za-
ključno spričevalo Gostinske šole Novo me-
sto. g-57103

Jelen Aleksander, Na zelenici 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23665.
p-57002

Jenko Andreja, Jelenčeva ulica 2, Kranj,
spričevalo I., II., III. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Tekstilne šole v Kranju.
s-57231

Jeram Sandi, Plešičeva ulica 47, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 8688444.
s-57264

Jereb Sonja, Rivte 79 A, Rovte, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1090648.
s-57197

Juhant Sebastjan, Gasilska cesta 17, Lo-
ka pri Mengšu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 30617. s-57321

Jurič Srečko, Ulica talcev 28, Zagorje,
spričevalo o končani OŠ. p-57161

Jurjevčič Sidonija, Puhova ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
480612, št. reg. 175895. s-57225

Kapelj Matija, Primožičeva ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850993, št. reg. 155305. s-57096

Karapetrovič Dalibor, Sketova 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57039

Karađa Arif, Kolonija 1. maja 30, Tr-
bovlje, zaključno spričevalo, št. 43, šolsko
leto 1978/79. p-57159

Katanovič Branka, Seidlova 22, Novo
mesto, letno spričevalo 2. in 3. letnika Go-
stinske šole, izdani na ime Sever Branka.
g-57249

Kaučič Marija, Ledinek 9, Sveta Ana,
delovno knjižico. m-1580

Kač Danica, Ljubljanska 28, Celje, za-
varovalno polico, št. 348296. g-57014

Kejžar Andrej, Zg. Sorica 4, Sorica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 15405.
g-57193
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Kepec Martina, Trboje 44, Kranj, vo-
zovnico, št. 478068. g-57279

Kern Anica, Šmarca, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5670, izdala UE
Kamnik. s-57051

Keršnik Vana, Marnova ulica 10, Zagor-
je, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Trbovljah, izdano leta 1993. s-57036

Kiselak Marija, Obala 128, Portorož, di-
plomo Poklicne gostinske šole, št. 535, z
dne 19. 6. 1971. g-57142

Kladnik Danilo, Šentanel 7, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10029.
g-57282

Kladnik Magdalena, Livarska 1, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4179. g-57277

Klančič Tina, Bilje 128, spričevalo 2.
letnika. p-57011

Kljun Roman, Ravne na Blokah 32, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABEGHC,
št. 8470. s-57010

Kneževič Branko, Sokolska ulica 4, Mir-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Trebnje. s-57128

Knez Darko, Cesta na Ostrožno 87, Ce-
lje, spričevalo 1. letnika Srednje tehnične
šole v Celju. g-57144

Kobe Klavdij, Preddvor 68 B, Preddvor,
spričevalo Srednje kovinarske in cestnopro-
metne šole, šolsko leto 1990/91. s-57045

Kodele Rupnik Helena, Budanje 118, Vi-
pava, delovno knjižico, reg. št. 16504.
g-57102

Kokol Sonja, Staržišče 50, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12060, izda-
la UE Ravne na Koroškem. g-57278

Kolar Dragica, Draga 26, Štore, spriče-
valo 4. letnika, šolsko leto 1993/94. g-57020

Končan Mojca, Ul. Minke Bobnar 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 216807, št. reg. 185335. s-57056

Koprivec Jože, Kvedrova cesta 15, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57221

Koren Janez, Bratonci 161, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 8019. p-57089

Kos Damjan, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
689187, št. reg. 171303. s-57023

Kos Mitja, Srednje gameljne 34 E,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 480346, št. reg. 152629. s-57057

Kos Radivoj, Kidričeva 3, Žalec, voz-
niško dovoljenje. p-57026

Koser Marija, Goce Delčeva 21, Mari-
bor, spričevalo Srednje Administrativne šo-
le v Mariboru, šolsko leto 1991/93. m-1601

Kosirnik Žiga, Reboljeva ulica 9, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Ledina, izda-
no leta 1994. s-57072

Kosovel Katja, Vitovlje 63/c, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-57136

Kostojnšek Mihael, Na Boč 25, Poljča-
ne, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
8997. g-57092

Kotnik Valentina, Dobrilje 11, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12612. g-57191

Kovačič Anton, Cesta na Dobrovo 49,
Celje, maturitetno spričevalo Gimnazije Ce-
lje, izdano leta 1982. p-57035

Kovačič Tadej, Gimnazijska c. 15 E, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9124. s-57260

Kozar Ivan, Stanovsko 84, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 3468.
g-57318

Košar Anton, Bučečovci 6, Križevci pri
Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. BCF-
GH, št. 6258. p-57140

Košelj Viktor, Smlednik 50, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
186713, št. reg. 100000. s-57219

Košir Andrej, Pod Goricami 54, Notra-
nje Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu-
Centra strokovnih šol, izdano leta 1964.
s-57110

Košir Marija, Dol Straža 6, Straža, spri-
čevalo 3. letnika SGS Novo mesto. g-57196

Krajnc Sašo, Medlo 23, Celje, indeks
EPF Maribor, št. 81416275. m-1614

Kreft Zlatko, J. Puharja 9, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1122517,
št. reg. 36154 - duplikat, izdala UE Kranj.
s-57005

Krempl Trauda, Žolgerjeva 9, Maribor,
spričevalo OŠ Boris Kidrič, šolsko leto
1978/79. m-1605

Križanič Snježana, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 323883, št. reg. 187810. s-57049

Kristančič Lidija, Ceglo 18, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-57062

Kristl Milan, Prvomajska ul. 9 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
56844. m-1594

Krišto Ančika, S. S. Vranjčeviača 3, Pu-
la, maturitetno spričevalo, št. 46 Ekonom-
ske srednje šole - dislocirani oddelek Črno-
melj, izdano leta 1978. s-57075

Krmelj Gašper, Sebenje 26, vozniško do-
voljenje, št. 23606. g-57269

Krnec Milena, Sketova ulica 9, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-57243

Kruc Mitja, Kropa 3 A, Kropa, spričeva-
lo Gostinske šole, št. 34/76. g-57006

Kruder Branka, Tomšičeva 1, Maribor,
spričevalo OŠ Gustav Šilih, letnik 1977.
m-1586

Kumelj Iztok, Glinškova ploščad 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 9696521, št. reg. 181698. s-57218

Kunstič Daniel, Petrovče 34, Petrovče,
zavarovalno polico, št. AO 0363803.
g-57301

Kvartuh Majda, Slape 22, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. AO 0343966. s-57087

Kveder Janjić Sonja, Na jami 3, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0332558. s-57181

Lampe tina, Apihova 23, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico. s-57063

Lavtar Renata, Strahinj 109, Naklo, vo-
zovnico, št. 461334, izdal Alpetour Škofja
Loka. s-57100

Lazić Tomaž, Šercerjeva ulica 15, Ljub-
ljana, diplomo št. I-OK/15, Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdana leta 1984.
s-57159

Lašič Anton, Podova 76, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 54220.
m-1611

Leban Rado, Vojkovo nabrežje 16, Ko-
per, vozniško dovoljenje. p-57054

Lebar Matej, Zg. Velka 84/a, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6185. m-1584

Lekič Mileta, Hrvatini 1, Ankaran, zava-
rovalno polico, št. 373046. g-57317

Lenard Jelka, Razlagova ulica 29, Mari-
bor, indeks Fakultete za šport v Ljubljani.
s-57076

Lenardič Bojan, Bl. Dobrava 2/A, Blej-
ska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 302492, št. reg. 22601/7907/
96. g-57299

Linasi Ana, Sp. Razbor 17, Podgorje,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Šole za proda-
jalce Slovenj Gradec. g-57013

Linasi Ana, Sp. Razbor 17, Podgorje,
spričevalo 1., 2. in spričevalo o zaključnem
izpitu SŠ Slovenj Gradec - Šola za prodajal-
ce. g-57145

Logar Vito, Na plavžu 75, Železniki,
spričevalo Poklicne kovinske in elektro šo-
le v Kranju, izdano leta 1975. g-57319

Lorenčič Ivan, Žgačeva 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, št. 23002, izdala UE Ptuj.
g-57031

Lovrec Anita, Štajngrova 8, Benedikt,
spričevalo Srednje kmetijske šole, letnik
1995/96. m-585

Lukič Radmila, Pohorska 4, Celje, in-
deks, št. 30000226 Visoke zdravstvene šo-
le. g-57136

Lulić Elvis, Cesta na Vrhovce 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4378.
s-57061

Lušič Tomislav, Log 28/c, Hrastnik, in-
deks, št. 93325797 fakultete za rač. in infor-
matiko. m-1581

Mahnič Darko, Borova 4, Hrpelje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 6423.
p-57130

Majc Dejan, Kerenčičeva ulica 4, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10516. p-57143

Malbašić Dado, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Lev-
ca. s-57286

Maleševič Đorđe, Vesta v Rovte 6, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-57294

Maleševič Kristina, Cesta na Markovec
3, Koper, spričevalo Komercialne šole, let-
nik 1984. g-57188

Malovrh Jožef, Smrečje 39, Vrhnika, za-
varovalno polico št. 0365436, 50% bonus,
izdala Zavarovalnica Adriatic d. d. s-57212
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Matičič Branivoj, Preradovičeva ulica
44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 893955, št. reg. 2265. s-57080

Matuš Dušan, Colnarjeva ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
62696, št. reg. 181978. s-57040

Mavrič Špela, Čevljarska 2, Koper, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1995. s-57050

Maček Jože, Avčinova ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, št. 101731. s-57053

Medved Polonca, Bežigrajska 13, Celje,
pobotnice Zavarovalnice adriatic Z-3
od113951 do 113975. g-57289

Medved Saša, Šuštarjeva kol. 12, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6997,
izdala UE Trbovlje. g-57022

Medved Zvonko, Prožinska vas 7 A, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. 28967. p-57145

Merzdovnik Jadranka, Endliherjeva uli-
ca 10, Ljubljana, delovno knjižico. s-57123

Mesner Anamarija, Šercerjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Domžale, izdano leta 1994. s-57222

Međimurec Vlado, Ježa 69, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687224, št. reg. 69620. s-57124

Midžan Sulejman, Tomina 262, Sanski
most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S447021, št. reg. 191377. s-57171

Mihelač Apolonija, Devova ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613474, št. reg. 613474. s-57341

Mihevc Rudi, Vel. Širje 103, Rimske To-
plice, diplomo 11-S/1132. p-57081

Mikuž Janez, Okrog 18, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, izdala UE
Trebnje. s-57186

Mitrič Đoko, Cankarjeva 19, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
8682. g-57272

Mladenovič Dobrivoje, Ljubljanska ul.
27 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1158. m-1596

Mlađenovič Ankica, Blasov breg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134243, št. reg. 183511. s-57130

Mlekuž Mojca, Tomšičeva 28, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16729. g-57141

Možina Bojan, Cesta Španskih borcev
31 B, Ljubljana, delovno knjižico. s-57012

Muharemovič Sead, Sp. Škofije 235/A,
Škofije, vozniško dovoljenje, št. 1221, izda-
la UE Koper. g-57313

Muratović Atif, Trg svobode 34, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2379. s-57112

Musec Tina, Poljska pot 9 a, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4572.
s-57261

Nedeljkovič Uroš, Jaka Platiše 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 114502,
št. reg. 39909, izdala UE Kranj. g-57312

Nemec Albert, Podgorci, zavarovalno
polico, št. 0328059. g-57320

Neziri Ujup, Krasmirovc, Srbica, delov-
no dovoljenje št. 0424445364. s-57324

Neđat Bečiri, Partizanska 19, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3169.
p-57152

Nikolič Nenad, Senčna pot 1, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6596.
g-57190

Novak Marko, Retje 103, Loški potok,
diplomo Gimnazije Vič, izdana leta 1985.
s-57200

Novak Matjaž, Rojčeva ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323979, št. reg. 187893. s-57339

Novšak Roman, Sedlašek 32, Podlehnik,
delovno knjižico. m-1598

Novšak Roman, Sedlašek 32, Podlehnik,
zaključno spričevalo Srednje šole za kom.
tehnike, šolsko leto 1986/87. m-1590

Oblak Martin, Prežihova 1, Žalec, voz-
niško dovoljenje. g-57180

Oražem Renata, Mali log 23, Loški po-
tok, delovno knjižico, št. 121. g-57298

Orel Jelko, Zaplana 9 c, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3357.
s-57174

Osojnik Brigita, Dvorjane 56, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87689. m-1612

Ovčarič Danijel, Mrzlava vas 14, Krška
vas, spričevalo. p-57014

Pajntar Ivan, Orehek 33, Cerkno, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1978. s-57335

Pangos Boris, Nika Šturma 8, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9245.
p-57134

Pangrčič Danijela, Velika dolina 37, Je-
senice na Dolenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 15221. p-57063

Paras Tanja, Oljčna pot 13 B, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ Ko-
per, letnik 1990/91. g-57274

Pavlovič Milenko, Dekani 75 A, Dekani,
vozniško dovoljenje. g-57185

Pavlovič Milenko, Dekani 75 A, Dekani,
zavarovalno polico, št. 373418. g-57187

Peganc Martin, Prijateljeva 4, Šentjur,
spričevalo o končani OŠ, šolsko leto 1983/
84. p-57013

Pelc Mirko, Cankarjeva 11, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo Srednje teh-
niške elektro šole, izdano leta 1980. g-57228

Perhoč Marijan, Orehovlje 27, Kranj,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika in spričeva-
lo zaključnem izpitu Srednje obutvene šole
v Kranju. 3-57268

Perko Anton, Kozinova 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6190.
m-1613

Perko Bojan, Gasilska 3/a, Selnica ob
Dravi, spričevalo Poklicne gradbene šole v
Mariboru, šolsko leto 1979/80. m-1591

Perko Jožek, Mencingerjeva 65, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7619,
izdal LPP. s-57211

Perko Karin, Koroška 105/a, Maribor,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Maribor,
šolsko leto 80/81. m-1604

Perš Dušan, Ivana Regenta 23, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29378.
p-57138

Pestotnik Francka, Jelša 2, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11472,
izdala UE Domžale. s-57017

Petek Stanislav, Videm 61 c, Videm Do-
brepolje, zaključno spričevalo Šole za voz-
nike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1986. s-57048

Petkovšek Mihaela, Išanska cesta 265,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem, izda-
no leta 1983. s-57245

Petraš Marko, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30772.
s-57256

Petrič Jožef, Stari trg 17, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 848638,
št. reg. 73444. s-57151

Petrovič Zlatko, Breg 45, Majšperk, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24389.
g-57273

Pešec Sergej, Ul. Toneta Seliškarja, Šent-
jur, zaključno spričevalo. p-57146

Pečanin S., Gregorčičeva 55, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7476, izdala UE
Izola. p-57086

Plahut Branko, Jama 4, Mavčiče, zava-
rovalno polico, št. 0400031. g-57148

Plut Marija, Sneberska cesta 110, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514510, št. reg. 74824. s-57287

Pokleka Matjaž, Bernetičeva 20, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 28785. g-57109

Poljšak Čermelj Tamara, Rožna 6, Po-
stojna, spričevalo Srednje šole STNŠ v Po-
stojni, šolsko leto 1986/87. p-57021

Pompe Karl, Lokev 196, Divača, spriče-
valo, šolsko leto 1980/81. p-57090

Porenta Roberto, Ulica bratov Babnik 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 145673, št. 894520, izdala UE Ljubljana.
s-57223

Potokar Anton, Cerina 7, Brežice, de-
lovno knjižico. g-57108

Potokar Franc, Rusjanov trg 3, Ljublja-
na, letno dovolilnico za športni ribolov na
morju za leto 1996, št. 502. g-57009

Potočnik Marko, Žale 10, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24775.
g-57093

Potočnik Metka, Ulica Slavka Gruma 74,
Novo mesto, indeks Pedagoške fakultete.
g-57309

Potočnik Silvo, Sv. Duh 74, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, št. 7460. g-57257

Predanič Tadeja, Kidričeva 6, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 364234. s-57224

Preindl Franc, Bratonci 137, Beltinci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
06299. p-57074

Presečnik Nataša, Mariborska 141, Ce-
lje, vozniško dovoljenje. p-57055
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Preskar Danica, Vrhovci c. XVIII/4,
Ljubljana, diplomo Srednjega programa
srednjega izobraževanja za trgovinsko de-
javnost, izdana leta 1983. s-57002

Primožič Peter, Rusjanov trg 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105794, št. reg. 181733. s-57028

Prišlić Rajko, Runkova ulica 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91444, št. reg. 155280. s-57131

Pučko Ernest, Boračeva 3/b, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10203.
p-57141

Pučko Ljuba, Petrovičeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483984, št. reg. 20487. s-57232

Pšener Damjan, Nadgoriška cesta 32,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani. s-57265

Pšeničnik Aleš, Prušnikova 18, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Tabor, letnik 1993.
m-1599

Radić Jelena, Čižmanova ulica 7, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57220

Ramović Petra, Župančičeva 6, Lenda-
va, obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, šolsko leto
1993/94. p-57085

Raspopovič Sebastijan, Gradnje 2, Du-
tovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15164. p-57016

Ratboršek Boštjan, Regentova 24, Mari-
bor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika gimnazije
Maribor, šolsko leto 1993/94. m-1608

Ratoša Gino, Tripan 33, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 10120, izdala UE Koper.
g-57314

Razoršek Miran, Senožeti 80, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 414777, št. reg. 190982. s-57055

Rebernak Saša, Podjavorškova 9, Celje,
spričevalo. p-57080

Recek Milan, Kermaunerjeva ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-57041

Repanšek Ana, Divjakova ulica 8, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-57070

Rezman Lilijana, Kovaška 11 a, Muta,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1981. g-57229

Ribič Polonca, Ruska ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
469074, št. reg. 172918. s-57303

Ribnikar Marko, Virje 32, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4936, izdala
UE Tržič. g-57015

Rojc Aljaž, Zalošče 30/D, Dornberk, de-
lovno knjižico. p-57032

Romih Romana, Kanjuce 10, Štore, di-
plomo EPF Maribor, izdana leta 1996.
g-57147

Ros Adolf, Sredma 90, Kamnica, spriče-
valo 8. razreda OŠ, izdala Delavska univer-
za, letnik 1977. m-1600

Rozman Borut, Prebačevo 48 a, Kranj,
vozovnico na relaciji Prebačevo - Kranj.
g-57183

Rozman Suzana, Brezje 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14104.
s-57062

Rupnik Marta, Mali kal 5, Mirna peč,
indeks Fakultete za družbene vede. s-57329

Sabotin Angela, Porabska 7, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4827.
p-57018

Satler Sebastijan, Kolodvorska 17, Pra-
gersko, spričevalo OŠ Sp. Polskava. m-1602

Savnik Bojan, Zdolska 16, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11548.
p-57155

Selimi Rizvan, Snežniška cesta 3, Pivka,
delovno knjižico. s-57182

Semolič Boris, Žaucerjeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BC-
DEGH, št. 178715. s-57060

Serdinšek Vitjan, Kvedrova 5, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 35770, izda-
la UE Ptuj. g-57091

Skunavec Marija, Cesta v Rovte 19, Je-
senice, spričevalo o končani OŠ. g-57293

Slapšak Boris, Vrh pri Boštanju 78, Bo-
štanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10851. p-57121

Smolinsky Danica, Ulica Bratov Učakar
74, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Šolskega centra za vzgojo pisarniških ka-
drov v Ljubljani, izdano leta 1973, na ime
Rozman Danica. s-57300

Spasić Igor, Berdajsova ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1000229, št. reg. 209066. s-57029

Stanić Pero, Ledenice, Gradačac, za-
ključno spričevalo Poklicne šole za strojne-
ga ključavničarja v Domžalah, izdano leta
1977. s-57125

Stankov Veljko, Partizanska 3 a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 27006.
g-57189

Stojakovič Ana, Titova 114, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 302529. g-57253

Stojanović Goran, Kogojeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 149672, S 1065003, izdala UE Ljublja-
na. s-57157

Strgar Simona, Trpinčeva 82 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33930.
s-57263

Strojin Janja, Triglavska 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36911.
s-57178

Stropnik Primož, Cesta 1. borcev 21,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17069. p-57154

Studen Stane, Čadovlje 1, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 522716,
št. reg. 39159, izdala UE Kranj. g-57149

Suhoveršnik Tomaž, Tirosek 57, Gornji
Grad, spričevalo OŠ, št. matičnega lista
1529. p-57163

Sukič Alenka, Podgrad 33, Gornja Rad-
gona, zaključno spričevalo, številka
1/ZV-210SZŠ Murska sobota, letnik 1987.
p-57142

Suljić Hasnija, Ulica Lojzke Štebijeve 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 292985, št. reg. 186958. s-57059

Sunčič Jenko Alenka, Borštnikova 1,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12498. p-57133

Sušnik Dušanka, Cesta Dolomitskega
odreda 31, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 0342933 z 20% bonusom, izdala zav.
Adriatic Koper. s-57162

Svetelj Marko, Stara cesta 3, Naklo, du-
plikat vozniškega dovoljenja kat. BGH, št.
35924, izdala UE Kranj. s-57018

Šajn Jože, Visoko 119 E, Visoko, zava-
rovalno polico, št. 409137, izdala zav. Tilia
Ljubljana. g-57176

Šakanović Hasan, Hohenzollernstrasse
78, D-80801 Munchen, diplomo Centra za
dopisno izobraževanje UNIVERSUM -
Obratni strojni tehnik-tehnolog, izdana leta
1986. p-57078

Šarlah Ivan, Glavarjeva ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Šentvid, izdano leta 1972. s-57074

Šavli Marjan, Partizanska ulica 32, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
47368. s-57099

Šekoranja Janez, Iršičeva 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 2842, izdala UE Celje.
p-57028

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalne police, št. 223941,
313841, 313844. g-57230

Šeruga Andrej, Zaloška cesta 98, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 332789.
s-57195

Šeško Tinka, Zadobrovška c. 84, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7567.
s-57054

Šijanec Jožefa, Kobilje 116, Lendava,
delovno knjižico. p-57038

Šinigoj Jernej, Čečovje 24, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 9660. g-57306

Šink Nada, Spodnje Pirniče 54, Šmart-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
654211, št. reg. 67927. s-57077

Šinkovec Janko, Friškovec 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 52114, S
926809, izdala UE Ljubljana. s-57084

Škalonja Mirko, Podvine 3, Zagorje,
spričevalo. p-57135

Šklebek Mladen, Mariborska 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCED, izdala
UE Celje. p-57120

Škribulja Davorin, Koroška 120, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3664.
m-1588

Španić Josip, Breg pri Borovnici 4 A,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 344. s-57259

Šribar Milena, Slančeva 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3143,
izdala UE Novo mesto. g-57088

Štepec Srečko, Hradeckega cesta 30 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 565275, št. reg. 58643. p-57119
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Štibilj Stanko, Sopotnica 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
11087. s-57333

Štiglic Štefan, Zg. Duplek 124/h, Spod-
nji Duplek, potrdilo za voditelja čolnov, št.
02-13-523-20-78. m-1592

Štoka Anuška, Ul. Ivana Turšiča 2, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13248. s-57217

Štrampelj Vladimir, Križevska vas 17,
Metlika, zavarovalno polico, št. 264337.
g-57106

Šuklje Jože, Bereča vas 17, Suhor, zava-
rovalno polico, št. 344193. g-57105

Šuligoj Dejan, Gradnikova 18, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-57162

Šuštaršič Brigita, Gorenji vrh pri Dobr-
niču 6, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 247405. s-57316

Tajhmajster Anton, Gregorčičev dr. 5,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
18686. g-57226

Tamše Erika, Steinbrinkstr. 40, 46240
Bottrop, spričevalo 8. razreda OŠ, šolsko
leto 1959/60. p-57053

Tavčar Bojan, Lamutova ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240719, št. reg. 21989. s-57215

Težak Sonja, Štantetova 22, Maribor,
spričevalo 4. letnika Pedagoške gimnazije,
letnik 1978. m-1603

Temlin Boris, Mlatinci 14, Moravske To-
plice, vozniško dovoljenje, št. 21492.
p-57088

Tišler Florjan, Krnica 28, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 24343.
g-57315

Tomc Lucija, Gotska ulica 11, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-57198

Tonin Mali Marko, Bela peč 2, Laze v
Kamniku, zavarovalno polico, št. 0430555.
s-57304

Toplak Matjaž, Pod kostanji 14, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 40022. p-57077

Trapečar Matej, Ihanska cesta 2, Dom-
žale, vozniško dovoljenje. s-57169

Trebušak Frančiška, Mlaka 41 B, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1429. s-57166

Uhan Vida, Podboršt 17, Ivančna Gori-
ca, diplomo Poklicne oblačilne šole Višnja
Gora, izdana leta 1983, na ime Kastelic Vi-
da. s-57001

Ulaga Genovefa, Pod Krimom 67, Kam-
nik, spričevalo o opravljeni maturi Srednje

ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1975, na ime Krempelj Genovefa. s-57086

Urankar Andrej, Gomilsko 12, Gomil-
sko, delovno knjižico. p-57036

Urbas Tatjana, Dobrava pri stični 7,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12786. s-57044

Uršič Miha, Na Lokvi 17, Vrtojba, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Nova Gorica. p-57147

Valenčič Jožef, Černelavci, Pušča 58,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
27444. p-57166

Vavken Damjana, Rovte 82/B, Rovte,
spričevalo 1. letnika Upravno administra-
tivne šole, šolsko leto 1992/93. g-57192

Vehabović Zaim, Zenica, zaključno spri-
čevalo Šole za poklicne šoferje na Ježici,
izdano leta 1976. s-57165

Verbič Dejan, Na lipico 1, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, št. 10496. p-57057

Vidmar Viljem, Kajuhova 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 4011. g-57007

Vitasovič Friderik, Rimska c. 14, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 7747,
izdala UE Laško. p-57004

Vodopivec Irena, Prvačina 233, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-57061

Voglar Vilko, Kmetičeva ulica 4, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S356214. s-57326

Vovk Robert, Pohorska 8, Celje, delov-
no knjižico. p-57171

Vrh Darinka, Pretnerjeva 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11946.
p-57137

Vukan Matjaž, Veščica 28, Murska So-
bota, potrdilo o znanju CPP, št. 3934.
p-57019

Wagner Blanka, Modrinjakova 12, Ma-
ribor, zaključno spričevalo Srednje šole -
trg. aranžer, letnik 1995. m-1582

Zabvnik Tanja, Breg 52 c, Polzela, listi-
no. p-57082

Zajc Marko, Šentpavel pri Domžalah 3,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-57262

Zajc Zoran, Polanškova ulica 8, Ljublja-
na, potrdilo o opravljenem zaključnem izpi-
tu Srednje tehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1975. s-57337

Zajec Janez, Hrastje 42, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. F 474980, št. reg
22362, izdala UE Kranj. g-57143

Zaloker Martina, Bobenčkova ulica 10,
Ljubljana, indeks Biotehniške fakultete v
Ljubljani. s-57206

Zavolovšek Dejan, Lačja vas 18, Nazar-
je, indeks Visoke šole za zdravstvo. s-57127

Zelenik Danica, Suržnjakova 12/A, Ptuj,
spričevalo o opravljenem letniku in zaključ-
nem izpitu, izdana od izobraževalnega cen-
tra organov za notranje zadeveza miličnike,
leta 1981, na ime Kralj Danica. g-57281

Zerčman Boris, Vidonci 111, Grad, za-
varovalno polico, št. 0349015. p-57017

Zibelnik Jure, Bašelj 28 b, Preddvor, li-
stino. g-57291

Zobarič Maja, Mostec 2 A, Brežice, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje Ekonomske
šole v Brežicah. s-57170

Zorec Ivan, Vintarovci 44, Destrnik, li-
stino. g-57152

Zupančič E., Novo mesto, spričevalo 4.
letnika Srednje naravoslovno matematične
šole, šolsko leto 1986/87. g-57275

Žagar Peter, Koprska 2, Portorož, za-
ključno spričevalo Poslovne šole-trgovska
smer Postojna, izdano leta 1977. g-57097

Žalik Jožica, Hotiza 9/b, Lendava, spri-
čevalo o končani OŠ, št. 1440, izdano leta
1982. p-57164

Žerjal Milkovič Dragica, S. Mašere 7,
Koper, spričevalo o zaključnem izpitu SEŠ
Koper, izdano leta 1969. g-57290

Žgavec Gregor, Dobrovlje 51, Dobrov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Ajdovščina. g-57202

Žibert Mojca, Brezovo 8/aa, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8962.
p-57156

Žitnik Tanja, Bežigrad 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
216931, št. reg. 185451. s-57292

Živič Ivan, Ravne 4, Zdole, spričevalo o
zaključnem izpitu. p-57157

Žličar Marjanca, Na zelenici 1, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044574. p-57003

Žnidar Katrin, Avsečeva ulica 15, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
148758. s-57325

Žuna Marija, Heroja Staneta 16, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ, izdala Delav-
ska univerza Maribor, šolsko leto 1980/81.
m-1610


