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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-27240

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10076 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu
vpisa ILAM, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, kooperacijo, trgovino in servisiranje,
sedež: Novo Polje c. III/25 a, Ljubljana,
pod vložno št. 1/07160/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah ter spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št. : 5383820
Firma: ILAM, proizvodnja, trgovina,

servis, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 3,445.759 SIT
Ustanovitelji: Mali Danijel in Mali Po-

lonca, oba iz Ljubljane, Novo Polje c.
III/25a, ter Cvetka Vidonja-Mali, Ljubljana,
Kvedrova cesta 7, vstopili 25. 5. 1990, vlo-
žili po 1,148.586,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Dejavnost družbe se razširi in je odslej:
informacijski, ekonomski, tehnološki, fi-
nančni in organizacijski inženiring in sveto-
vanje; projektiranje, konstruiranje, koope-
racija, svetovanje in proizvodnja: cestnih
vozil, tovornjakov, posebnih vozil in vseh
vrst strojev in naprav, elektromehanskih,
elektronskih, elektropnevmatskih in teleko-
munikacijskih naprav, elektromotorjev in
električnih instalacij, gospodinjske, gostin-
ske, medicinske opreme, orodij in naprav
vseh vrst, merilne, stikalne in regulacijske
opreme, sredstev za upravljanje in avtomati-
zacijo v industriji; predelava plastičnih mas;
prevoz blaga v cestnem prometu; zastopanje
in posredovanje domačih firm v okviru re-
gistriranega predmeta; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; turistično posredovanje; raziskoval-
no-razvojno delo v celoti; marketing; pro-
daja po sistemu staro za novo; komisijska
prodaja proizvodov; servisiranje, popravilo
in vzdrževanje cestnih motornih vozil, ob-
delovalnih in delovnih strojev, dvigal, iz-
delkov precizne mehanike, elektrostikalne,
elektromehanske, pnevmatske, varnilne,
gospodinjske, akustične, medicinske opre-
me, elektronskih aparatov, orodij in naprav.

Rg-14561

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07716 z dne 20. 3. 1995, pri subjektu
vpisa TEMPO – TEAM, podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Jurjevica 49, Rib-
nica,  sedež:  Jurjevica  49,  Ribnica,  pod

vložno št. 1/21355/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5736722
Osnovni kapital: 1,514.764 SIT
Ustanovitelj: Bojc Vincencij, Dolenja

vas, Obrtniška 4, vstop 2. 2. 1993, vložek
1,514.764 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

MURSKA SOBOTA

Rg-3319

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom št. Srg 95/00126 z dne 31. 3. 1995
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev na registrskem vložku št. 1/2148-00 s
temile podatki:

Matična št. 5888476
Firma: PANONKA, Kmetijska zadru-

ga, z.o.o.
Sedež: Murska Sobota, Kocljeva 16
Ustanovitelji: Bernardi Ivan, Beltinci,

Gregorčičeva 20; Smej Marjeta, Beltinci,
Kmečka ul. 6; Balažic Janez, Beltinci, Na
Kamni 26; Novak Avgust, Beltinci, Panon-
ska 55; Zver Mirko, Beltinci, Panonska 6;
Peterka Stanko, Beltinci, Panonska 78, Gla-
vač Stanko, Beltinci, Panonska 86; Horvat
Franc, Beltinci, Panonska 103; Forjan Šte-
fan, Beltinci, Pot ob Črncu 11; Sobočan
Slavko, Beltinci, Žitna 4; Sraka Bakan Peter,
Beltinci, Gregorčičeva 53; Horvat Pavel, Bo-
gojina 3; Gutman Vincencij, Bogojina 5;
Štefko Ladislav, Bogojina 9; Puhan Jože,
Bogojina 67; Šumak Matija, Bogojina 70;
Šumak Rozalija, Bogojina 76; Maučec Janez
Vinko, Beltinci, Bratonci 10; Erjavec Milan,
Beltinci, Bratonci 13; Vöröš Jože, Beltinci,
Bratonci 29; Zver Štefan, Beltinci, Bratonci
75; Domjan Silvo, Beltinci, Bratonci 148B;
Mesarič Alojz, Beltinci, Bratonci 160; Me-
ričnjak Marija, Bogojina, Bukovnica 8; Hor-
vat Leopold, Bogojina, Bukovnica 23; Me-
ričnjak Pavel, Bogojina, Bukovnica 29; Ba-
lažic Janez, Beltinci, Dokležovje, Glavna 42;
Jerič Alojz, Beltinci, Dokležovje, Glavna 81;
Baligač Štefan, Bogojina, Filovci 12; Mesa-
rič Avgust, Bogojina, Filovci 58; Berden
Alojz, Bogojina, Filovci 67A; Poredoš Jože,
Bogojina, Filovci 101; Berden Martin, Bo-
gojina, Filovci 108; Horvat Ivan, Bogojina,
Filovci 120; Puhan Jože, Bogojina, Filovci
152; Horvat Jožef, Beltinci, Gančani 16;
Horvat Milan, Beltinci, Gančani 23; Vinko-
vič Štefan, Beltinci, Gančani 41; Jerebic Ma-
rija, Beltinci, Gančani 42; Cigan Štefan, Bel-
tinci, Gančani 45; Geld Alojz, Beltinci, Gan-
čani 51; Lebar Ivan, Beltinci, Gančani 67;
Žalig Alojz, Beltinci, Gančani 75; Jerebic
Bojan, Beltinci, Gančani 75C; Sabotin Mar-
jeta, Beltinci, Gančani 95; Žižek Emilija,
Beltinci, Gančani 111; Bakan Avgust, Bel-
tinci, Gančani 129; Bakan Marija, Beltinci,
Gančani 137; Balažic Emilija, Beltinci, Gan-
čani 138B; Balažic Štefan, Beltinci, Gančani
139; Puhan Jože, Beltinci, Gančani 182A;

Peterka Angela, Beltinci, Gančani 199; Klar
Franc, Bogojina, Ivanci 14; Cuk Štefan, Bo-
gojina, Ivanci 22; Vogrin Kristina, Bogoji-
na, Ivanci 29; Štefko Jože, Bogojina, Ivanci
33; Horvat Martin, Bogojina, Ivanci 44; An-
tolin Alojz, Bogojina, Ivanci 81A; Poredoš
Jože, Beltinci, Ižakovci 23; Zver Martin,
Beltinci, Ižakovci 24; Plahut Štefan, Beltin-
ci, Ižakovci 25; Perša Štefka, Beltinci, Iža-
kovci 31; Domitrica Štefan, Beltinci, Iža-
kovci 96; Horvat Anton, Beltinci, Ižakovci
104; Sreš Alojz, Beltinci, Ižakovci 114; Kra-
pec Matija, Beltinci, Ižakovci 118; Zver Jo-
že, Beltinci, Ižakovci 147; Gjerkeš Jože, Tur-
nišče, Lipa 3; Čeh Janez, Turnišče, Lipa 4;
Smej Edo, Turnišče, Lipa 7; Škalič Alojzija,
Turnišče, Lipa 18; Jerebic Štefan, Turnišče,
Lipa 29; Felbar Štefan, Turnišče, Lipa 34;
Zver Jože, Turnišče, Lipa 42; Sobočan Alojz,
Turnišče, Lipa 48; Smodiš Štefan, Turnišče,
Lipa 53A; Matjašec Jože, Turnišče, Lipa 58;
Pucko Darinka, Turnišče, Lipa 66; Ferčak
Jože, Turnišče, Lipa 67A; Jerebic Jožica,
Turnišče, Lipa 77; Zver Štefan, Turnišče,
Lipa 80; Žalig Jože, Turnišče, Lipa 97; Bu-
kovec Avgust, Turnišče, Lipa 104; Zver
Jože, Turnišče, Lipa 111; Jerebic Jože, Tur-
nišče, Lipa 112; Henzlin Štefan, Turnišče,
Lipa 115; Zver Franc, Turnišče, Lipa 116;
Bojnec Jože, Turnišče, Lipa 121; Zver Šte-
fan, Turnišče, Lipa 136; Zadravec Jože, Tur-
nišče, Lipa 137; Matjašec Štefan, Turnišče,
Lipa 146; Gelt Štefan, Turnišče, Lipa 149;
Zadravec Štefan, Turnišče, Lipa 151; Sobo-
čan Franc, Turnišče, Lipa 157; Tkalec Ivan,
Turnišče, Lipa 159; Žerdin Ivan, Turnišče,
Lipa 160; Verčec Jože, Turnišče, Lipa 166;
Tivadar Jože, Beltinci, Lipovci 5; Tratnjek
Alojz, Beltinci, Lipovci 9; Bojnec Jože, Bel-
tinci, Lipovci 23; Sraka Jože, Beltinci, Li-
povci 25; Baligač Štefan, Beltinci, Lipovci
36; Sraka Jože, Beltinci, Lipovci 25; Sraka
Mirko, Beltinci, Lipovci 38; Škerget Stan-
ko, Beltinci, Lipovci 45; Krauthaker Anton,
Beltinci, Lipovci 50C; Vučko Ivan, Beltinci,
Lipovci 62; Erjavec Anton, Beltinci, Lipov-
ci 83; Erjavec Slavko, Beltinci, Lipovci 90;
Mesarič Angela, Beltinci, Lipovci 100; Me-
sarič Ivan, Beltinci, Lipovci 100A; Jakob
Drago, Beltinci, Lipovci 103; Vinkovič
Alojz, Beltinci, Lipovci 105; Klemenčič Re-
gina, Beltinci, Lipovci 107; Krauthaker Stan-
ko, Beltinci, Lipovci 114; Mesarič Milan,
Beltinci, Lipovci 123; Baligač Mirko, Bel-
tinci, Lipovci 150; Šarkanj Alojz, Beltinci,
Lipovci 158; Mujdrica Štefan, Beltinci, Li-
povci 175; Sraka Alojz, Beltinci, Lipovci
221; Tratnjek Mihael, Beltinci, Lipovci 230;
Forjan Alojz, Beltinci, Lipovci 285; Petek
Gizela, Beltinci, Melinci 26A; Smodiš Mar-
tin, Beltinci, Melinci 27; Zadravec Andrej,
Beltinci, Melinci 66; Maroša Andrej, Beltin-
ci, Melinci 81; Kuzma Peter, Beltinci, Me-
linci 90; Forjan Alojz, Beltinci, Melinci 131;
Smodiš Štefan, Beltinci, Melinci 133; Duh
Martin, Beltinci, Melinci 142; Horvat Mar-
jan, Beltinci, Melinci 144; Pozderec Martin,
Beltinci, Melinci 152; Pozderec Anton, Bel-
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tinci, Melinci 170; Horvat Ludvik, Beltinci,
Melinci 56; Jerič Leopold, Beltinci, Dokle-
žovje, Glavna 92; Smej Vladimir, Beltinci,
Gregorčičeva 10; Šömen Jožica, Bogojina
115; Šömen Avgust, Bogojina 138; Seči
Evgen, Beltinci, Gančani 6; Predan Zvonko,
Beltinci, Ižakovci 173; Jeneš Peter, Beltinci,
Lipovci 113; Horvat Franc, Beltinci, Lipov-
ci 155; Rengeo Stanislav, Beltinci, Lipovci
183 – vsi s članskim deležem 15.195 SIT;
Oček Štefan, Prosenjakovci, Ivanjševci 8 – s
članskim deležem 15.000 SIT; Farkaš Jože,
Križevci, Lončarovci 36; Györek Martin,
Dobrovnik, Kobilje 128; Malačič Stanislav,
Prosenjakovci, Ratkovci 25; Horvat Jože,
Prosenjakovci, Ratkovci 17; Deutsch Irma,
Prosenjakovci, Ratkovci 23; Kočiš Geza,
Križevci, Lončarovci 28; Konkolič Kare,
Prosenjakovci, Berkovci 2; Hujs Geza, Pro-
senjakovci, Ratkovci 15; Vöröš Mirko, Pro-
senjakovci 62A; Kerčmar Irena, Prosenja-
kovci, Ratkovci 31; Čahuk Viljem, Prose-
njakovci 42; Ozvatič Geza, Prosenjakovci,
Ratkovci 22; Kočiš Franc, Prosenjakovci,
Ratkovci 21; Zakal Pavel, Prosenjakovci,
Motvarjevci 58; Vöröš Jolanka, Prosenja-
kovci, Berkovci 18; Konkolič Evgen, Pro-
senjakovci, Berkovci 2; Körmendi Viljem,
Prosenjakovci, Pordašinci 21; Toth Ladi-
slav, Prosenjakovci, Motvarjevci 6 – vsi s
članskim deležem 15.231 SIT; Šadl Karel,
Rogašovci, Ropoča 20; Kosednar Anton,
Rogašovci, Ropoča 24; Flegar Alojz, Roga-
šovci, Ropoča 28; Koler Alojz, Rogašovci,
Ropoča 30; Kolmanko Karel, Rogašovci,
Ropoča 31; Čerpnjak Karel, Rogašovci, Ro-
goča 39; Unger Marjan, Rogašovci, Ropoča
49; Haužar Marjana, Rogašovci, Ropoča 72;
Osko Anton, Rogašovci, Pertoča 34; Gider
Jožef, Rogašovci, Pertoča 71; Kous Ana,
Rogašovci, Pertoča 89; Nemec Jožef, Roga-
šovci, Pertoča 91; Kolmanko Anton, Roga-
šovci, Pertoča 92; Sakovič Alojz, Rogašov-
ci, Pertoča 97; Mencigar Jože, Rogašovci,
Pertoča 101; Čontala Jože, Rogašovci, Per-
toča 102; Recek Marija, Rogašovci, Veče-
slavci 13; Poredoš Evgen, Rogašovci, Veče-
slavci 32; Kolar Jože, Rogašovci, Večeslavci
36; Ferko Marija, Rogašovci, Večeslavci 37;
Ficko Marjan, Rogašovci, Večeslavci 44;
Ficko Alojz, Rogašovci, Večeslavci 87; Hu-
sar Franc, Rogašovci, Večeslavci 113; Gom-
boc Alojz, Rogašovci, Večeslavci 126; Perša
Marjan, Rogašovci, Fikšinci 40; Mencigar
Jože, Rogašovci, Fikšinci 46; Veren Ernest;
Rogašovci, Fikšinci 51; Mencigar Franc, Ro-
gašovci, Fikšinci 62; Gomboc Feliks, Roga-
šovci, Fikšinci 50; Ciglar Karel, Rogašovci,
Fikšinci 28A; Šadl Franc, Rogašovci, Ropo-
ča 15; Šadl Alojz, Rogašovci, Ropoča 55;
Bertalanič Janez, Rogašovci, Ropoča 67;
Lang Dragica, Rogašovci, Pertoča 50; Tur-
ha Karel, Rogašovci, Večeslavci 18; Hajdi-
njak Marija, Rogašovci, Večeslavci 19; Ne-
mec Marija, Rogašovci, Večeslavci 38; Ža-
lig Alojz, Rogašovci, Večeslavci 47; Ficko
Dragica, Rogašovci, Ropoča 58; Mihalič
Darja, Rogašovci, Sv. Jurij 53; Marič Dragi-
ca, Rogašovci, Sv. Jurij 35; Makovec Dra-
go, Rogašovci, Sv. Jurij 84; Recek Marija,
Rogašovci, Sv. Jurij 98; Gomboc Alojz, Ro-
gašovci, Sv. Jurij 104; Makovec Marija, Ro-
gašovci 34; Rajsar Franc, Rogašovci 39; Kra-
njec Karel, Rogašovci, Nuskova 8; Lepoša
Karel, Rogašovci, Nuskova 14; Gomboc Her-

mina, Rogašovci, Nuskova 25; Rogan Franc,
Rogašovci, Nuskova 26; Kuzmič Karel, Ro-
gašovci, Nuskova 56; Vouri Alojz, Roga-
šovci, Nuskova 59; Felkar Jože, Rogašovci,
Serdica 45; Lovenjak Franc, Rogašovci, Ser-
dica 56; Frčko Milan, Rogašovci, Serdica
63; Felkar Anton, Rogašovci, Sordica 65;
Deutsch Anton, Rogašovci, Sotina 16; Vou-
ri Rajmund, Rogašovci, Sotina 47; Borov-
njak Jože, Rogašovci, Sotina 97; Frčko Vik-
tor, Rogašovci 37; Šandor Štefan, Rogašov-
ci, Nuskova 88; Čurman Franc, Rogašovci,
Nuskova 80; Horvat Viljem, Rogašovci, Nu-
skova 18; Jančar Janez, Rogašovci, Nusko-
va 24; Marič Alojz, Rogašovci, Rogašovci
44; Mekiš Viktorija, Rogašovci, Nuskova
36; Mekiš Viktor, Rogašovci, Nuskova 3;
Troha Jože, Rogašovci, Kramarovci 25; Ma-
rič Leopold, Grad, D. Slaveči 12; Gomboc
Ludvik, Grad, D. Slaveči 13; Sukič Viljem,
Grad, D. Slaveči 16; Recek Viktor, Grad, D.
Slaveči 48A; Ferko Ernest, Grad, D. Slaveči
54A; Ferko Ernest, Grad, D. Slaveči 54A;
Ferko Šarika, Grad, D. Slaveči 56; Grah
Jože, Grad, D. Slaveči 60; Recek Karel, Grad,
D. Slaveči 94; Vidonja Marjana, Grad, D.
Slaveči 112; Prelec Alojz, Grad, D. Slaveči
119; Skledar Evgen, Grad, D. Slaveči 151;
Forjanič Herman, Grad, Motovilci 1A; Zrim
Janez, Grad, Motovilci 78; Merklin Jožef,
Grad, Motovilci 74; Cmor Štefan, Grad, Mo-
tovilci 78; Kuzmič Leopold, Grad, Motovil-
ci 11; Dervarič Štefan, Grad, D. Slaveči 126,
Recek Alojz, Grad, D. Slaveči 48; Frumen
Aleksander, Grad D. Slaveči 10; Horvat Jo-
že, Grad, D. Slaveči 14; Bertalanič Marjana,
Grad, D. Slaveči 53; Rogan Rudolf, Kuzma,
G. Slaveči 25; Celec Franc, Kuzma, G. Sla-
veči 33; Pozvek Marjana, Kuzma, G. Slave-
či 66; Zavec Majda, Kuzma, G. Slaveči 67;
Krpič Alojz, Kuzma, G. Slaveči 78; Bokan
Rudolf, Kuzma, G. Slaveči 98; Škodnik Jo-
že, Kuzma, G. Slaveči 119; Žohar Karel,
Kuzma, Kuzma 68; Kerec Drago, Kuzma,
Kuzma 69; Rogan Jože, Kuzma, Trdkova
17; Ficko Alojz, Kuzma, Trdkova 45; Bun-
derla Franc, Kuzma, Matjaševci 31; Kle-
ment Herman, Kuzma, Matjaševci 42; Kle-
ment Angela, Kuzma, Matjaševci 44; Ška-
per Franc, Kuzma, Dolič 41; Hajdinjak Her-
mina, Kuzma, Dolič 92; Čurman Ema,
Kuzma 75; Rac Marjan, Kuzma, G. Slaveči
62; Sabo Irena, Kuzma, G. Slaveči 7; Benko
Elek, Kuzma, G. Slaveči 106; Šinko Vlado,
Cankova, Skakovci 10; Sapač Štefan, Can-
kova, Skakovci 16; Kočar Ernest, Cankova,
Skakovci 18; Horvat Janko, Cankova, Ska-
kovci 34; Kuzma Branimir, Cankova, Ska-
kovci 36; Šinko Franc, Cankova, Skakovci
53; Lončar Geza, Cankova, Skakovci 66;
Voršič Viktor, Cankova, Cankova 3; Kočar
Karel, Cankova, Cankova 5; Hari Štefan,
Cankova, Cankova 6; Hari Franc, Cankova,
Cankova 9; Kolmanko Jože, Cankova, Can-
kova 12; Osojnik Ivan, Cankova, Cankova
15; Kerec Ernest, Cankova, Cankova 22;
Barbarič Anton, Cankova, Cankova 26; Lo-
venjak Antonija, Cankova, Cankova  37;
Kočar  Ana,  Cankova,  Cankova  40;  Haj-
dinjak  Franc,  Cankova, Cankova 41; Rojko
Franc, Cankova, Cankova 49; Hari Darinka,
Cankova, Cankova 72; Kerec Anton,
Cankova, Cankova 79; Kočar Alojz,
Cankova, Cankova 84B; Gomobc Mirko,
Cankova, Cankova 85; Hajdinjak Janko, Pu-

conci, Polana 35; Majer Jože, Rogašovci,
Ropoča 45; Kočar Drago, Cankova, Korov-
ci 3; Geder Karel, Cankova, Korovci 11;
Gjergjek Janez, Cankova, Korovci 23; Kol-
manko Franc, Cankova, Korovci 31; Lülik
Jože, Cankova, Korovci 32; Ficko Kristina,
Cankova, Korovci 42; Benkič Jože, Canko-
va, Korovci 45; Gutman Jože, Cankova,
Korovci 49; Grah Karel, Cankova, Korovci
50; Pitz Jože, Cankova, Topolovci 2; Bagola
Anton, Cankova, Topolovci 7; Kornhauser
Branko, Cankova, Topolovci 18; Žilavec
Alojz, Cankova, Domajinci 7; Horvat An-
ton, Cankova, Domajinci 10; Mekiš Janko,
Cankova, Domajinci 11; Štotl Janez, Canko-
va, Domajinci 12; Benko Franc, Cankova,
Domajinci 16; Vogrinčič Karel, Cankova,
Domajinci 29; Geder Branko, Cankova, Do-
majinci 30; Benko Ernest, Cankova, Doma-
jinci 41; Vogrinčič Alojz, Cankova, Doma-
jinci 47; Kornhauser Ludvik, Cankova, Do-
majinci 58; Geder Anton, Cankova, Doma-
jinci 61; Ficko Viktor, Cankova, G. Črnci 3;
Ficko Ernest, Cankova, G. Črnci 13; Straži-
šar Marjeta, Cankova, G. Črnci 15; Jauk
Karel, Cankova, G. Črnci 27; Benko Alojz,
Cankova, G. Črnci 28; Durič Marija, Canko-
va, G. Črnci 31; Recek Janez, Cankova, G.
Črnci 36A; Marič Drago, Cankova, Krašči
9, Kous Anton, Cankova, Krašči 33; Vratuša
Jože, Cankova, Krašči 25; Vučak Alojz,
Cankova, Krašči 33; Štesl Ernest, Cankova,
Gerlinci 4; Flegar Štefan, Cankova, Gerlinci
8; Geder Anton, Cankova, Gerlinci 9; Gom-
boc Anton, Cankova, Gerlinci 12; Gomboc
Anton, Cankova, Gerlinci 20; Nemec Jože,
Cankova, Gerlinci 21; Gomboc Anton, Can-
kova, Gerlinci 27; Perša Anton, Cankova,
Gerlinci 28; Gomboc Jože, Cankova, Ger-
linci 31; Partl Jože, Cankova, Gerlinci 32;
Bonifarti Jože, Cankova, Gerlinci 36; Gaber
Janez, Cankova, Gerlinci 38; Gomboc Mi-
hael, Cankova, Gerlinci 45; Prelec Anton,
Cankova, Gerlinci 49; Gomboc Alojz, Can-
kova, Gerlinci 51; Popovič Anica, Cankova,
Gerlinci 53A; Raič Fabijan, Cankova, Ko-
rovci 51; Benko Marija, Cankova, Gerlinci
55; Kerec Leopold, Cankova, Gerlinci 64;
Gomboc Oto, Cankova, Gerlinci 66; Šadl
Janez, Cankova, Gerlinci 70; Gaber Avgust,
Cankova, Gerlinci 75; Hari Herman, Canko-
va, Gerlinci 77; Gutman Franc, Cankova,
Gerlinci 82; Vogrinčič Jože, Cankova, Ger-
linci 84; Gutman Franc, Cankova, Gerlinci
88; Tulha Štefan, Cankova, Gerlinci 96;
Gomboc Avgust, Cankova, Gerlinci 99; Ce-
lec Edvard, Cankova, Gerlinci 100; Opaka
Stanko, Cankova, Gerlinci 107; Hari Mar-
jan, Cankova, Gerlinci 109; Iskra Jože, Can-
kova, Gerlinci 114; Hari Vlasta, Cankova,
Gerlinci 115; Partl Janez, Cankova, Gerlinci
118; Gomboc Alojz, Cankova, Gerlinci 119;
Grah Dragica, Cankova, Gerlinci 124; Gom-
boc Anton, Cankova, Gerlinci 130; Dravec
Viktor, Cankova, Gerlinci 132; Osojnik Si-
mon, Cankova, Cankova 15; Hari Alojz,
Cankova, G. Črnci 14; Gomboc Ana, Can-
kova, Gerlinci 73; Maček Franc, Cankova,
Domajinci 22; Vogrinčič Marjeta, Cankova,
G. Črnci 12; Bohnec Marija, Cankova, Ger-
linci 35; Partl Marija, Cankova, Gerlinci 6;
Bernard Anton, Cankova 66; Šipoš Štefan,
Cankova, Krašči 37; Fenos Jože, Cankova,
Cankova 73; Šnurer Alojz, Cankova, Ko-
rovci 40; Prasl Franc, Cankova, Domajinci
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31; Sukič Henrik, Cankova, Toplovci 14;
Gomboc Stanko, Cankova, Korovci 55;
Lang Jožef, Cankova, Korovci 34; Nemec
Olga, Cankova, Korovci 39; Sušec Karoli-
na, Cankova, Skakovci 30; Pavlinjek Karel,
Cankova, Skakovci 55; Smodiš Ivan, Can-
kova 13; Prasl Anton, Cankova 38; Kerec
Jože, Cankova 53; Žalman Slavko, Cankova
59; Gomboc Anton, Cankova, Korovci 29;
Ružič Jože, Cankova, Korovci 46; Šnurer
Franc, Cankova, Domajinci 32; Kosednar
Marija, Cankova, Krašči 24; Reiter Danica,
Cankova, Gerlinci 83; Lah Justina, Canko-
va, Gerlinci 94; Štotl Milan, Cankova, Do-
majinci 19; Branšperger Anton, Cankova,
Korovci 27; Bagola Viktor, Cankova, Can-
kova 87; Flegar Franc, Cankova, Gerlinci
15; Lucu Štefan, Petrovci, Adrijanci 22; Ko-
vač Olga, Petrovci, Adrijanci 68; Grebenar
Štefan, Petrovci, Čepinci 71; Matuš Alojz,
Petrovci, Čepinci 76; Črnko Albert, Petrov-
ci, Čepinci 144; Žiško Karel, Petrovci, Če-
pinci 150; Črnko Jože, Petrovci, Čepinci
152; Šandor Mira, Mačkovci, Dankovci 20;
Časar Evgen, Mačkovci, Dankovci 47;
Lanjšček Štefan, Šalovci, Dolenci 25; Kala-
mar Terezija, Šalovci, Dolenci 80; Kalamar
Terezija, Šalovci, Dolenci 80, Lepoša Lud-
vik, Šalovci, Dolenci 89; Konkolič Marjeta,
Šalovci, Dolenci 120; Pocak Emil, Križevci,
Domanjševci 9; Kerčmar Karel, Križevci,
Domanjševci 30; Kranjec Olga, Križevci,
Domanjševci 33; Šebök Aleksander, Kri-
ževci, Domanjševci 112; Pocak Vlado, Kri-
ževci, Domanjševci 129; David Franc,
Hodoš, Hodoš 37; Vlaj Janez, Hodoš, Hodoš
46; Eöry Ludvik, Hodoš, Hodoš 62, Roman
Gabrijel, Hodoš, Hodoš 76; Hari Ludvik,
Križevci, Križevci 4; Kordoš Štefan, Kri-
ževci, Križevci 9; Špilak Ludvik, Križevci,
Križevci 10; Kuronja Karel, Križevci, Kri-
ževci 18; Kučan Jože, Križevci, Križevci 20;
Hari Karel, Križevci, Križevci 24; Hari Alek-
sander, Križevci, Križevci 32; Gergar Lud-
vik, Križevci, Križevci 34; Sukič Ida, Kri-
ževci, Križevci 36; Zadravec Silvo, Križev-
ci, Križevci 39; Bohar Zoltan, Križevci, Kri-
ževci 42; Kelemen Ernest, Križevci, Križevci
43; Časar Milan, Križevci, Križevci 47; Ča-
sar Karel, Križevci, Križevci 60; Kučan Lud-
vik, Križevci, Križevci 76; Kerčmar Franc,
Križevci, Križevci 79; Rituper Branko, Kri-
ževci, Križevci 110; Hari Zdenko, Križevci,
Križevci 132; Konkolič Franc, Križevci, Kri-
ževci 133; Gomboc Avgust, Križevci, Kri-
ževci 137; Hari Zdenko, Križevci, Križevci
141; Luthar Aleksander, Križevci, Križevci
154; Kučan Silvester, Križevci, Križevci
203; Kuhar Štefan, Križevci, Košarovci 26;
Balaic Šandor, Hodoš, Krplivnik, 43; Kovač
Jože, Križevci, Kukeč 25; Počič Jolanka,
Križevci, Kukeč 43; Kerčmar Viktor, Kri-
ževci, Kukeč 51; Cifer Jože, Križevci, Ku-
keč 16; Rituper Franc, Mačkovci, Kušta-
novci 1; Baler Štefan, Mačkovci, Kuštanov-
ci 18; Šandor Drago, Mačkovci, Kuštanovci
36; Smodiš Ludvik, Mačkovci, Kuštanovci
65; Kardoš Karel, Petrovci, Lucova 19; Ku-
čan Štefan, Petrovci, Lucova 25; Kozar
Alojz, Petrovci, Martinje 14; Jakič Alojz,
Šalovci, Markovci 6; Verner Jože, Šalovci,
Markovci 9; Šušlec Štefan, Šalovci, Mar-
kovci 101; Abraham Aleksander, Šalovci,
Markovci 103; Barber Bojan, Šalovci, Mar-
kovci 105; Svetec Štefan, Šalovci, Markov-

ci 110; Banfi Boris, Mačkovci, Moščanci 5;
Kološa Marija, Mačkovci, Moščanci 58; Ba-
lek Ludvik, Petrovci, Neradnovci 22; Balek
Štefan, Petrovci, Neradnovci 50; Kalamar
Dragica, Petrovci, Neradnovci 51; Kerčmar
Viljem, Mačkovci, Otovci 6; Horvat Erika,
Mačkovci, Otovci 75; Lesic Anton, Mač-
kovci, Otovci 91; Novak Jože, Šalovci, Pe-
skovci 3; Baler Aleksander, Šalovci, Peskov-
ci 12; Kozic Emil, Šalovci, Peskovci 16;
Kozic Milan, Šalovci, Peskovci 25; Kerčmar
Emil, Šalovci, Peskovci 37; Kučan Cvetka,
Šalovci, Peskovci 39; Kerčmar Stanislav,
Šalovci, Peskovci 41; Kardoš Karel, Petrovci,
Petrovci 6; Kerčmar Štefan, Petrovci, Pe-
trovci 39; Pondelek Zoltan, Petrovci, Pe-
trovci 44; Lazar Janez, Petrovci, Petrovci
65; Rengeo Zora, Šalovci, Šalovci 3; Abra-
ham Irma, Šalovci, Šalovci 8; Abraham Ja-
nez, Šalovci, Šalovci 10; Županek Aleksan-
der, Šalovci, Šalovci 30; Jakiša Marjan,
Šalovci, Šalovci 73; Tolvaj Karolina,
Šalovci, Šalovci 82; Tolvaj Franc, Šalovci,
Šalovci 95; Šnurer Karel, Šalovci, Šalovci
107; Svetec Aleksander, Šalovci, Šalovci
145; Šebök Štefan, Šalovci, Šalovci 148;
Berke Helena, Šalovci, Šalovci 155; Sukič
Aleksander, Šalovci, Šalovci 157; Kovač
Franc, Šalovci, Šalovci 158; Pančič Terezi-
ja, Šalovci, Šalovci 174; Abraham Aleksan-
der, Šalovci, Šalovci 182; Svetec Janez,
Šalovci, Šalovci 210; Smodiš Arpad, Pe-
trovci, Stanjevci 58; Kovač Marija, Petrov-
ci, Stanjevci 85; Bohar Vlado, Petrovci, Sta-
njevci 94; Belec Štefan, Petrovci, Šulinci 46;
Bagar Franc, Petrovci, Ženavlje 56; Šavel
Rudolf, Martjanci, Martjanci 54; Pintarič Ti-
bi, Martjanci, Martjanci 34; Andrejč Franc,
Martjanci, Martjanci 26; Novak Štefan,
Martjanci, Martjanci 22; Horvat Karel,
Martjanci, Martjanci 48; Olen Vlado,
Martjanci, Martjanci 79; Kranjec Šarolta,
Martjanci, Martjanci 77; Pintarič Štefan,
Martjanci, Martjanci 27; Kerčmar Tibor,
Martjanci 29B; Štiblar Jože, Martjanci, Nor-
šinci 8; Pintarič Gizela, Martjanci, Noršinci
13; Jančarič Štefan, Martjanci, Noršinci 48;
Legen Franc, Martjanci, Noršinci 58; Zakoč
Franc, Martjanci, Noršinci 59; Horvat Lud-
vik, Martjanci, Noršinci 56; Cigut Štefan,
Martjanci, Noršinci 62; Malačič Marta, Mart-
janci, Noršinci 27; Nemeš Marija, Martjanci,
Noršinci 29; Marič Franc, Martjanci, Nor-
šinci 10; Kočar Andrej, Martjanci, Tešanov-
ci 8; Vitez Jože, Martjanci, Tešanovci 12;
Nemeš Jože, Martjanci, Tešanovci 19; Kar-
doš Vlado, Martjanci, Tešanovci 3; Dervarič
Dušan, Martjanci, Tešanovci 92; Lipič Zla-
ta, Martjanci, Tešanovci 33; Kučan Franc,
Martjanci, Tešanovci 60; Trajber Pavel,
Martjanci, Tešanovci 56; Pozvek Erika,
Martjanci, Tešanovci 119; Balajc Marta, Fo-
kovci, Suhi vrh 34; Velnar Elica, Fokovci,
Vučja Gomila 101; Gorčan Marta, Fokovci,
Vučja Gomila 23; Gomboc Marija, Fokovci,
Vučja Gomila 15A; Kološa Štefan, Fokovci,
Vučja Gomila 65; Nemet Arpad, Prosenja-
kovci, Selo 104; Filo Štefan, Prosenjakovci,
Selo 37; Balajc Marija, Prosenjakovci, Selo
55; Horvat Jože, Martjanci, Mlajtinci 34;
Cipot Franc, Martjanci, Mlajtinci 12; Bejek
Franc, Martjanci, Mlajtinci 11; Kovačič Mar-
ta, Martjanci, Mlajtinci 7; Flisar Jože, Fo-
kovci, Moravske Toplice, Vinska graba 6;
Banko Irena, Martjanci, Moravske Toplice,

Kranjčeva 2; Obal Gizela, Martjanci, Mo-
ravske Toplice, Dolga ulica 26; Cmor Ev-
gen, Martjanci, Moravske Toplice, Dolga
ulica 65; Temlin Ludvik, Martjanci, Morav-
ske Toplice, Na bregu 30; Vratar Ludvik,
Fokovci, Moravske Toplice, Cuber 41; Am-
bruž Štefan, Fokovci, Moravske Toplice,
Cuber 31; Flisar Emil, Fokovci, Moravske
Toplice, Vinska graba 24; Kodila Ivan, Fo-
kovci, Moravske Toplice, Dolga ulica 217;
Kučan Aleksander, Fokovci, Moravske To-
plice, Vinska graba 9; Kovač Drago, Mart-
janci, Moravske Toplice, Lešče 9; Kuhar
Štefan, Martjanci, Moravske Toplice, Dolga
ulica 79; Gergorič Janez, Martjanci, Andrej-
ci 15; Kardoš Stanko, Martjanci, Andrejci 4;
Gergorec Štefan, Martjanci, Andrejci 58;
Jakiša Evgen, Fokovci, Fokovci 27; Čahuk
Koloman, Fokovci, Fokovci 51; Vrečič Ire-
na, Fokovci, Fokovci 23A; Novak Ludvik,
Fokovci, Ivanovci 51; Jakiša Štefan, Fokov-
ci, Ivanovci 59; Gomboc Štefan, Fokovci,
Ivanovci 45C; Čahuk Geza, Fokovci, Iva-
novci 42; Čarni Jože, Fokovci, Ivanovci 45;
Sečko Štefan, Martjanci, Sebeborci 62; Far-
telj Janez, Martjanci, Sebeborci; Horvat Mi-
lan, Martjanci, Sebeborci 13; Vagner Ervin,
Martjanci, Sebeborci 76; Cifer Franc, Mart-
janci, Sebeborci 70; Sambt Geza, Martjanci,
Lukačevci 5; Casar Ivan, Martjanci, Luka-
čevci 8; Sambt Štefan, Martjanci, Lukačevci
5A; Časar Viktor, Martjanci, Lukačevci 37;
Kuzma Geza, Tišina, Borejci 44; Sever Lud-
vik, Tišina, Borejci 29; Novak Jože, Tišina,
Vanča vas 52; Podlesek Ludvik, Tišina,
Vanča vas 43; Kerčmar Evgen, Tišina, Van-
ča vas 51, Štefanec Ciril, Tišina, Vanča vas
41; Kovač Viktor, Tišina, Rankovci 34; Se-
donja Štefan, Tišina, Sodišinci 35; Bertala-
nič Franc, Tišina, Sodišinci 17; Bežan Šte-
fan, Tišina, M. Petrovci 21; Ciglar Ivan,
Tišina, M. Petrovci 1; Koren Franc, Tišina
12; Jureš Drago, Tišina 1; Lesic Franc, Tiši-
na 63; Števanec Jožef, Tišina, Tropovci,
Kolesarska 103; Lejko Branko, Tišina, Tro-
povci, Kolesarska 63; Rengeo Franc, Tišina,
Tropovci, Kolesarska 36; Gregorinčič Mal-
vina, Tišina, M. Črnci 4; Malačič Štefan,
Tišina, M. Črnci 6; Granfol Jože, Tišina, M.
Črnci 23; Kocen Karel, Puconci, Predanovci
48; Cigut Ludvik, Puconci, Predanovci 22;
Kerčmar Koloman, Puconci, Predanovci 56;
Flisar Franc, Puconci, Brezovci 64; Varga
Ludvik, Puconci, Brezovci 70A; Nikola Mi-
lan, Puconci, Brezovci 57; Sapač Evgen,
Puconci, Brezovci 24; Gerenčer Daniel, Pu-
conci, Lemerje 83; Čelak Viktor, Puconci,
Lemerje 29; Bencik Franc, Puconci, Lemer-
je 59; Dervarič Štefan, Puconci, Lemerje 31;
Berglez Alojz, Puconci, Lemerje 11; Šiftar
Bela, Puconci, Lemerje 44; Horvat Kolo-
man, Puconci, Lemerje 12; Škrilec Franc,
Puconci, Lemerje 49; Sapač Štefan, Pucon-
ci, Lemerje 32; Kelemen Karolina, Puconci,
Lemerje 41; Železen Gizela, Puconci, Le-
merje 82; Šebjanič Koloman, Puconci, Le-
merje 60; Podlesek Peter, Puconci, Lemerje
24; Šiftar Štefan, Bodonci, Puževci 57; Kuz-
ma Karel, Bodonci, Puževci 8; Berglez Ka-
rel, Bodonci, Puževci 45; Šiplič Geza, Bo-
donci, Puževci 32; Vukan Rudolf, Bodonci,
Puževci 60; Kuzma Karel, Bodonci, Puževci
30; Vučak Dragotin, Bodonci, Strukovci 45;
Šiftar Ludvik, Bodonci, Strukovci 1; Banfi
Štefan, Bodonci, Strukovci 54; Novak
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Franc, Bodonci, Strukovci 48; Fujs Marija,
Bodonci, Strukovci 4; Vrečič Emil, Bodon-
ci, Strukovci 44; Šiftar Štefan, Bodonci,
Strukovci 41; Šiftar Ernest, Bodonci, Stru-
kovci 36; Vrečič Rudolf, Bodonci, Strukov-
ci 52; Roudi Emil, Bodonci, Zenkovci 20;
Sapač Bela, Bodonci, Zenkovci 89; Sakovič
Vladimir, Bodonci, Zenkovci 45; Hodošček
Emil, Bodonci, Zenkovci 38; Hodošček Vla-
do, Bodonci, Zenkovci 81; Novak Ernest,
Bodonci, Zenkovci 52; Perkič Štefan, Bo-
donci, Zenkovci 42; Banfi Pavel, Bodonci,
Zenkovci 59; Hodošček Geza, Bodonci,
Zenkovci 66; Šiftar Jože, Bodonci, Zenkov-
ci 21; Car Rudolf, Bodonci, Zenkovci 53;
Kuzma Viktor, Bodonci, Beznovci 7; Vučak
Franc, Bodonci, Beznovci 49; Puhan Drago,
Bodonci, Beznovci 1; Bernjak Erika, Bo-
donci, Beznovci 21; Maček Stanko, Bodon-
ci, Beznovci 6; Eman Marija, Bodonci, Bez-
novci 45; Bratec Bela, Bodonci, Beznovci
24; Makovec Hilda, Bodonci, Beznovci 22;
Maček Koloman, Bodonci, Beznovci 11;
Kuplen Rudi, Murska Sobota, Šercerjevo
naselje 11; Makari Štefan, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 4; Bertalanič Janez, Mur-
ska Sobota, Kocljeva 14G; Cör Jože, Mur-
ska Sobota, Kroška 83; Šiftar Irma, Murska
Sobota, Slomškova 70; Gergorec Zlatko,
Murska Sobota, Lendavska 58; Horvat Mar-
tin, Murska Sobota, Rakičan, Partizanska
31; Kolbl Jože, Murska Sobota, Rakičan,
Panonska 34; Plahut Alojz, Murska Sobota,
Rakičan, Partizanska 44; Ščančar Vili, Mur-
ska Sobota, Rakičan, Tomšičeva 14; Meolic
Jože, Murska Sobota, M. Bakovci 22; Vereš
Štefan, Murska Sobota, Bakovci, Vrtna 15;
Jančar Jože, Murska Sobota, Bakovci, Ob
potoku 2; Pertoci Franc, Murska Sobota, M.
Bakovci 102; Mesarič Branko, Murska So-
bota, M. Bakovci 85; Fraz Alojz, Murska
Sobota, Bakovci, St. ul. 16; Ružič Franc,
Murska Sobota, Bakovci, Panonska 22; Raj-
nar Franc, Murska Sobota, Bakovci, Parti-
zanska 44; Kuzmič Mihael, Murska Sobota,
Krog, Brodarska 7; Lukač Janez, Murska
Sobota, Krog, Trubarjeva 60; Bencak Franc,
Murska Sobota, Satahovci 34; Perkič Jožef,
Murska Sobota, Satahovci 38; Serec Franc,
Murska Sobota, Satahovci 57; Cigut Marija,
Murska Sobota, Satahovci 27; Lončar Ka-
rel, Murska Sobota, Černelavci, Tavčarjeva
11; Novak Evgen, Murska Sobota, Černe-
lavci, Gederovska 40; Flisar Karel, Murska
Sobota, Veščica 39; Fister Erika, Murska
Sobota, Kupšinci 71; Kumin Štefan, Murska
Sobota, Kupšinci 20; Norčič Štefan, Murska
Sobota, Kupšinci 35; Barbarič Franc, Pu-
conci, Polana 28; Vratarič Franc, Puconci,
Polana 45; Cipot Gizela, Puconci, Polana
15; Sever Stanko, Puconci, Polana 27; Ku-
har Štefan, Murska Sobota, Nemčavci 25;
Hašaj Tibor, Murska Sobota, Markišavci 7;
Novak Emil, Puconci, Gorica 18; Šošterec
Franc, Puconci, Gorica 8; Vratarič Franc,
Puconci, Puconci 296; Kuhar Štefan,
Puconci, Puconci 282; Železen Štefan,
Puconci, Puconci 385; Harkai Aleksander,
Puconci, Puconci 179; Sever Irma, Puconci,
Puconci 100A; Banko Štefan, Puconci, Ša-
lamenci 30; Kuzmič Jože, Puconci, Šala-
menci 54; Domjan Štefan, Puconci, Šala-
menci 17; Barbarič Štefan, Puconci, Šala-
menci 85; Krenos Franc, Puconci, Šalamen-
ci 19; Pinterič Ernest, Puconci, Šalamenci

86; Bokan Bela, Puconci, Vaneča 29; Vrečič
Vlado, Puconci, Vaneča 37; Škaper Her-
man, Puconci, Vaneča 80; Knaus Karel, Pu-
conci, Vaneča 12; Temlin Štefan, Puconci,
Vaneča 85; Šiplič Karel, Puconci, Vaneča
56; Tremelj Mihael, Puconci, Bokrači 28;
Kološa Geza, Puconci, Dolina 41; Šeruga
Štefan, Mačkovci, Pečarovci 78; Huber Ge-
za, Mačkovci, Pečarovci 119; Rituper Er-
nest, Mačkovci, Pečarovci 21; Sever Alek-
sander, Mačkovci, Pečarovci 99; Panker
Franc, Mačkovci, Pečarovci 79; Gomboši
Milan, Mačkovci, Pečarovci 27; Godina Šte-
fan, Mačkovci, Pečarovci 72; Krpič Jože,
Mačkovci, Pečarovci 61; Marič Bela – Mi-
lan, Bodonci, Bodonci 34; Bokan Bela, Bo-
donci, Bodonci 160; Frumen Olga, Bodon-
ci, Bodonci 72; Bencak Valter, Bodonci,
Bodonci 146; Frumen Štefan, Bodonci, Bo-
donci 48; Čerpnjak Bela, Bodonci, Bodonci
138; Šukar Jasna, Bodonci, Bodonci 143;
Potočnjek Štefan, Bodonci, Vadarci 42; Ta-
nacek Bela, Bodonci, Vadarci 12; Kisilak
Alojz, Grad, Radovci 86; Mihalič Julijana,
Grad, Kruplivnik 32; Bertalanič Štefan,
Grad, Kruplivnik 62; Grah Jože, Grad, Kru-
plivnik 66; Bertalanič Kristina, Grad, Kru-
plivnik 7; Fujs Ludvik, Grad, Vidonci 14;
Grah Gizela, Grad, Vidonci 51; Hajdinjak
Zdenko, Grad, Grad 10; Grah Ernest, Grad,
Grad 153; Huber Cecilija, Grad, Grad 94;
Šinko Alojz, Martjanci, Moravske Toplice,
Dolga 3; Šbül Vlado, Cankova, Skakovci
19; Kardinar Marjan, Dobrovnik, Dobrov-
nik 160; Vogrinčič Tomaž, Cankova, Can-
kova 42 – vsi s članskim deležem 15.192
SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Škulj Jože, Mirna, Trstenik 5, imenovan
16. 2. 1995, zastopa zadrugo z omejitvijo, da
sklepa pogodbe o prometu z nepremičnina-
mi oziroma obremenjevanju le-teh samo na
podlagi sklepa upravnega odbora zadruge.

Dejavnost: 0111 Pridelovanje žit in dru-
gih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin,
okrasnih rastlin, semen in sadik; 01131 Vi-
nogradništvo; 01132 Pridelovanje drugega
sadja in začimb; 0121 Reja govedi, prireja
mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Poljedeljstvo, povezano z živinorejo
– mešano kmetijstvo; 0141 Storitve za rast-
linsko predalvo; 0142 Storitve za živinore-
jo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in
gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Pro-
izvodnja in konzerviranje mesa, razen pe-
rutninskega; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja, 1532 Proizvodnja sadnih
in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1561 Mli-
narstvo; 1571 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodat-
kov; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1592
Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvod-
nja drugih nežganih fermentiranih pijač;

1598 Proizvodnja mineralnih vod in bre-
zalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50402 Trgovina na drobno z motornimi
kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5117 posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z
drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkuž-
ci; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnici in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6311 Pre-
kladanje; 6321 Skladiščenje; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 7010 Poslova-
nje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Da-
janje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniš-
ko in poslovno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne
dejavnosti.

Zadruga je nastala s spojitvijo Splošne
kmetijske zadruge Panonka, Murska Sobo-
ta, z.o.o., Murska Sobota, Markišavska 3
(reg. vl. št. 2/31-00), Splošne kmetijske
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zadruge Panonka, Cankova, z.o.o., Canko-
va 35 (reg. vl. št. 2/32-00), Splošne kmetij-
ske zadruge Panonka, Beltinci, z.o.o., Šte-
fana Kovača 1 (reg. vl. št. 2/33-00), Splo-
šne kmetijske zadruge Panonka, Martjanci,
z.o.o., Martjanci 18 (reg. vl. št. 2/34-00),
Splošne kmetijske zadruge Panonka, Pe-
trovci, z.o.o., Petrovci 31d (reg. vl. št.
2/35-00), Splošne kmetijske zadruge Pa-
nonka, Prosenjakovci, z.o.o., Prosenjakovci
98 (reg. vl. št. 2/36-00), Zveze zadrug Pa-
nonka, Murska Sobota, z.b.o., Murska So-
bota, Kocljeva 16 (reg. vl. št. 2/37-00),
Zadružnega podjetja Panonka, Sadjarstvo
in drevesničarstvo, Puconci, d.o.o., Pucon-
ci b. št. (reg. vl. št. 1/1550-00), Zadružne-
ga podjetja Panonka, Semenarstvo, Murska
Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Kocljeva
16 (reg. vl. št. 1/1551-00) in Zadružne
blagovne hiše Panonka, Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Kocljeva 16 (reg.
vl. št. 1/1735-00).

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 1712/94 Rg-15081

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

Družba PLASTOR, podjetje za prede-
lavo umetnih mas, d.o.o., Velenje, Štr-
benkova 1, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Damijana Mestnik, Kavče 42 g, Velenje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 4.

1995.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 5. 1995

Srg 696/94 Rg-15165

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

Družba RAJ, trgovina, storitve in pro-
izvodnja, d.o.o., Pod kostanji 18, Celje,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima pet družbenikov, in sicer:
Šarlah Branko in Šarlah Ida ml., oba Pod
kostanji 18, Celje, Šarlah Miroslav in Šarlah
Ida, st., oba Na otoku 13, Celje, ter Setnikar
Nada, Čopova 2, Žalec, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
30. 1. 1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 10. 4. 1995

Srg 1568/94 Rg-15166

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

Družba  PERFOL,  podjetje  za  proiz-
vodnjo  plastičnih  izdelkov  in  trgovino,
d.o.o., Kajuhova 9, Celje, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Jo-
žefo Šafer, Jauhova 9, Celje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 22. 4.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 5. 1995

Srg 1529/94 Rg-21200

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

Družba BOBER, podjetje za proizvod-
njo, inženiring in trgovino, d.o.o., Galici-
ja, Galicija 73/a, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Gerlj Bogdana, Galicija 73/a, Žalec, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 4.

1994.

Srg 1532/94 Rg-21202

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

Družba C.A.S.E.,specialistično podjetje
za intelektualne storitve in trgovino,
d.o.o.,  Kocbekova  5,  Celje,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer Jev-
šnik Gordano, Malija 91, Izola, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 12. 4.

1994.
Zoper ta sklepa je 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 Celju

dne 23. 8. 1995

Srg 2255/94 Rg-21845

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

Družba  COCTAIL,  gostinstvo,  turi-
zem, trgovina, d.o.o., Šentjur pri Celju,
Cesta Valentina Orožna 8 b, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Kozole Franc in Kočevar Hermina, oba Ce-

sta Valentina Orožna 8 b, Šentjur, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 5. 5.
1994.

Srg 2464/94 Rg-22005

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

Družba TERA S, podjetje za storitve,
trgovino in svetovanje d.o.o., Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Krajnc Rudi, Celje, Medlog 23, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 12. 5.

1994.

Srg 2538/94 Rg-22019

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

Družba FOKUS, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Vojnik, Škoflekova 1,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Marčič Edi, Vojnik, Škoflekova 1, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 20. 5.

1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v

15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 6. 9. 1995

Srg 2650/94 Rg-23003

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

Družba LUJO – šport, galanterija in
tekstil, d.o.o., Celje, Pod kostanji 24, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Jošt Srečko, Pod kostanji 24, Celje, Luc
Vesna, Ul. heroja Lacka 3, Celje, ki prevza-
meta obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenik dne 24. 5.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 19. 9. 1995

Srg 2994/94 Rg-23422

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

Družba MICROTOM, podjetje za ra-
čunalništvo in elektroniko, d.o.o., Rogaš-
ka Slatina, Mladinska 7, preneha po skraj-
šanem postopku.
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Družba ima enega družbenika, in sicer
Kores Tomislav, Mladinska 7, Rogaška Sla-
tina, ki prevzame obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 31. 5.

1994.

Srg 2707/94 Rg-23426

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

Družba 3 MD podjetje za opravljanje
intelektualnih storitev, d.o.o., Celje, Valjav-
čeva 2, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Hajsinger Marjan, Valjavčeva 2, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 5.

1994.

Srg 2719/94 Rg-23427

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

Družba I-R-M, računalniški inženiring,
d.o.o., Laško, Pod gradom 1, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Suša Matjaž, Laško, Pod gradom 1, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 22. 5.

1994.

Srg 3082/94 Rg-23431

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

Družba AHIL – podjetje za grafično
oblikovanje, aranžiranje, trgovino in us-
luge, d.o.o., Celje, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Požun Dušan, Celje, Erjavčeva ul. 28, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 11. 6.

1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v

15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklepe o izbrisu družb iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 9. 1995

Srg 2935/94 Rg-23433

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

Družba UNIKOM, konstrukcije, pro-
izvodnja, trgovina in zastopstva, d.o.o.,
Celje, Kamniška 10, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Moškon Vinko in Moškon Zdenka, oba Ce-
lje, Kamniška 10, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe prevzameta družbe-
nika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 9. 5.
1994.

Srg 2627/94 Rg-23438

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

Družba M-PLASTIC, proizvodnja in tr-
govina,  Podkraj 8/b,  Titovo  Velenje,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Meh
Herman, Meh Darko in Meh Zinka, vsi Pod-
kraj 8 b, Titovo Velenje, ki prevzamejo
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Sklep so sprejeli družbeniki dne 18. 5.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 9. 1995

Srg 3094/94 Rg-24584

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

Družba EURO-TIME, poslovne stori-
tve, d.o.o., Dobriša vas 53, Petrovče, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Dolžan Vincenc, Dobriša vas 53, Petrovče,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 9. 6.

1994.

Srg 4139/94 Rg-24662

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

Družba STEN, proizvodnja in prodaja
sveč, d.o.o., Polzela 179, Polzela, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Čulk Franc, Kapla 6, Tabor, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 26. 12.

1994.

Srg 2983/94 Rg-24683

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

Družba VEZIRIS, podjetje za eksklu-
zivno konfekcijo, pletenine in trgovino,
d.o.o., Topolšica 85/c, Topolšica, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Repnik Irena, Topolšica 85/c, Topolšica, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 2. 6.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 4150/94 Rg-24880

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

Družba ZALOŽNIK, proizvodno pod-
jetje, d.o.o., Bukovžlak 27/a, Teharje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Založnik Andreja, Bukovžlak 27/a, Teharje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenica.
Sklep je sprejela družbenica dne 27. 12.

1994.

Srg 4253/94 Rg-24895

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

Družba  GAŠPER,  trgovina,  d.o.o.,
Ljubljanska 6, Celje, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Mlač-Piano Tanja, Kajuhova 9, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbeni-
ca.

Sklep je sprejela družbenica dne 28. 12.
1994.

Srg 4517/94 Rg-24897

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

Družba ELEKTRO SHOP, mednarod-
no trgovsko podjetje, d.o.o., Irje 47, Ro-
gaška Slatina, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Lipnik Edvard, Irje 47, Rogaška Slatina in
Ogrizek Zlatko, Cvetlični hrib 10, Rogaška
Slatina, ki prevzameta obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 29. 12.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 17. 10. 1995

Srg 1783/94 Rg-25923

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

Družba IBIS, ekonomsko svetovanje in
posredovanje, d.o.o., Pucova 4, Celje, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Da-
nijel Perčič, Blanka Perčič in Irena Perčič,
vsi Pucova 4, Celje, ki prevzamejo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
17. 5. 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 2. 11. 1995
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Srg 4563/94 Rg-26526

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

Družba  ABC,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Kardeljev trg 3, Velenje, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Pustatičnik Danila, Konovska 48, Velenje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbe-
nica.

Sklep je sprejela družbenica dne 28. 12.
1994.

Srg 4830/94 Rg-26527

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

Družba  SALON-TM,  d.o.o.,  Rogatec
80/a, Rogatec, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Rozman Milena in Rozman Tomaž, oba
Gosposvetska cesta 19/b, Maribor, ki prev-
zameta obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Sklep sta sprejela družbenika dne 7. 11.
1995.

Srg 2720/94 Rg-26529

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

Družba PIRANHA, podjetje za inženi-
ring, trgovino, proizvodnjo in mednarod-
no kooperacijo, Izletniška ulica 1, Rogaš-
ka Slatina, preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Kojterer Milan, Izletniška 1, Rogaška Slati-
na, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 5.

1994.
Zoper te sklepe je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spreje-
lo sklepe o izbrisu družb iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 15. 11. 1995

Srg 94/02253 Rg-26789

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02253 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/01891/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma: RISS, proizvodnja, kooperaci-
ja, trgovina, d.o.o., Šentjur, Primož 47

Skrajšana firma: RISS, d.o.o., Šentjur,
Primož 47

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Šentjur, Primož 47
Osnovni kapital: 2,316,10 SIT
Sklep družbenika z dne 3. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me družbenik Jevšenak Stanko, Primož 47,
Šentjur.

Srg 94/02200 Rg-26790

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02200 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/03520/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma: FINE BOY, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Rogaška Slatina

Skrajšana firma: FINE BOY, d.o.o., Ro-
gaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Rogaška Slatina, Irje 44
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 3. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel družbenik Ingolič Marko, Irje 44, Ro-
gaška Slatina.

Srg 94/02385 Rg-26791

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02385 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/01445/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma: ELRAT, trgovina in elektrome-
hanika, d.o.o., Šentjur, Malgajeva 6

Skrajšana firma: ELRAT, d.o.o., Šent-
jur, Malgajeva 6

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentjur, Malgajeva 6
Osnovni kapita: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me družbenik Rečnik Ivan, Malgajeva 6,
Šentjur.

Srg 94/03339 Rg-26794

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03339 z dne 27. 11. 1995, pod št.
vložka 1/01644/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma:  SNEŽINKA,  trgovina  na  de-
belo  in  drobno,  d.o.o.,  Celje,  Skaletova
2/a

Skrajšana  firma:  SNEŽINKA,  d.o.o.,
Celje, Skaletova 2/a

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Skaletova 2 a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 11. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel družbenik Kuder Milan, Celje, Skaletova
2/a.

Srg 94/03927 Rg-26798

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03927 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/01371/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma: HOTEL ŽALEC, gostinsko in
turistično  podjetje,  d.o.o.,  Žalec,  Titov
trg 3

Skrajšana  firma:  HOTEL  ŽALEC,
d.o.o., Žalec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Žalec, Titov trg 3
Osnovni kapital: 116.659 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
meta družbenika Hmezad Golding, go-
stinstvo in turizem, p.o., Žalec, Šlandrov
trg 34 in Lamovšek Fanika, Celje, Stegenš-
kova 1.

Srg 94/03111 Rg-26799

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03111 z dne 29. 11. 1995, pod št.
vložka 1/05775/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa družbe z
omejeno odgovornostjo iz sodnega registra
zaradi preroblikovanja v podjetnika s temile
podatki:

Matična št. 5791537
Firma:  KOZLEVČAR,  proizvodnja

živilskih proizvodov in trgovske stori-
tve, d.o.o., Cesta XIV. divizije 11, Ve-
lenje

Skrajšana firma: KOZLEVČAR, d.o.o.,
Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež: Velenje, Cesta XIV. divizije 11
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe z omejeno odgovornostjo

iz  sodnega  registra  zaradi  preoblikovanja
v podjetnika,  vpisanega  pri  Ministrstvu
za finance, Republiška uprava za javne pri-
hodke,  izpostava  Velenje,  od  dne  31.
12. 1994.  (Srg  3111/94  z  dne  29. 11.
1995).

Srg 4400/94 Rg-26800

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

Družba REČNIK, mednarodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Razgor 18, Vojnik,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Rečnik Florjan, Razgor 18, Vojnik, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 11. 1995
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 06/02-02400-5/95 Ob-124

Pravila sindikata z imenom Sindikat de-
lavcev zavoda Gimnazija Šiška, Derčeva
1, Ljubljana, se z dnem 26. 10. 1995 hrani-
jo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljublja-
na.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 124.

Št. 06/02-02400-4/95 Ob-125

Pravila  sindikata  z  imenom  Sindikat
družbe  KOP  Šiška,  d.o.o.,  Neodvisnost
konfederacija novih sindikatov Slovenije,
Ul. Milana Majcna 7, Ljubljana, se z dnem
26. 10. 1995 hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 125.

Št. 06/02-02400-6/95 Ob-126

Pravila  sindikata  z  imenom  Sindikat
kovinske  in  elektroindustrije  podjetja
IMP  Črpalke,  d.d.,  Zveza  svobodnih
sindikatov Slovenije, Ul. Jožeta Jame 12,
Ljubljana, se z dnem 14. 11. 1995 hranijo
pri  Upravni  enoti  Ljubljana,  Izpostava
Šiška,  Trg  prekomorskih  brigad  1,  Ljub-
ljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 126.

Št. 06/02-02400-7/95 Ob-127

Pravila  sindikata  z  imenom  Sindikat
podjetja Tehnounion, d.d., KNSS Neodvi-
snost, Devova 18, Ljubljana, se z dnem 22.
11. 1995 hranijo pri Upravni enoti Ljublja-
na, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih bri-
gad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 127.

Št. 06/02-02400-8/95 Ob-128

Pravila sindikata z imenom SKEI, Iskra
Kertec, Stegne 35, Ljubljana, se z dnem
24. 11. 1995 hranijo pri Upravni enoti Ljub-
ljana, Izpostava Šiška, Trg prekomorskih
brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
pod št. 128.

Ob-129

1. Sindikat Plama, Podgrad, izpolnjuje
pogoje za pridobitev lastnosti reprezentativ-
nosti sindikata v podjetju Poliuretani-Plama,
d.o.o., Podgrad, po 6. členu in 3. odstavku
9. člena zakona o reprezentativnosti sindi-
katov.

2. Sindikat Plama, Podgrad, je reprezen-
tativni sindikat v podjetju Poliuretani-Pla-
ma, z dnem izdaje te odločbe.

Stečajni postopki
in likvidacije

Razglasi sodišč

St 2/94 S-18

To sodišče je na seji senata dne 11. 1.
1996, pod opr. št. St 2/94 sprejelo sklep:

1. Stečajni  postopek  nad  dolžnikom
EMO Vzdrževanje, d.o.o., Celje, se po čl.
99/II zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji zaključi.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris dolžnika iz sodnega registra.

3. Upniki lahko v roku 15 dni od objave
sklepa v Uradnem listu RS vložijo ugovor
zoper sklep o zaključku stečajnega postop-
ka.

St 27/95 S-28

To sodišče razpisuje v stečajnem postop-
ku  nad  dolžnikom  Konus  Konum,  Pro-
izvodnja  in  konfekcioniranje  umetnih
usenj, d.o.o., Mestni trg 18, Slovenske Ko-
njice,  v  stečaju,  po  sklepu  senata  št.  St
27/95, z dne 11. 1. 1996, drugi narok za
preizkus terjatev, ki bo 7. 3. 1996 ob 9.30,
soba 106/I tega sodišča.

St 24/95 S-30

To sodišče razpisuje v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Elektrokovinar Laško,
p.o., Laško, v stečaju, po sklepu senata št. St
24/95, z dne 11. 1. 1996, drugi narok za
preizkus terjatev, ki bo 7. 3. 1996 ob 8.30,
soba 106/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 1. 1996

St 36/95 S-17

To sodišče objavlja v stečajni zadevi št.
St 36/95 sklep z dne 15. 1. 1996:

1. Začne se stečajni postopek nad družbo
Sugros, d.o.o., Trgovsko podjetje, Celje,
Cesta v Trnovlje 10a.

2. Za stečajno upraviteljico se določi Da-
nica Ojstršek, dipl. ek., Vojkova 5, Celje.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih, kolkovano s predpisano sodno tak-
so in ustreznimi dokazili, prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega sklepa.

4. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove do stečajne
mase.

5. Narok za preizkus terjatev bo v torek,
7. maja 1996, ob 9. uri, soba 209/II tega
sodišča.

6. Sklep o uvedbi stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tega sodišča 16. 1.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 15. 1. 1996

St 34/95 S-19

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 34/95 sklep z dne 16. 1. 1996:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom TAMI tapetništvo – mizarstvo, p.o.,
Celje, Kosova 10.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Pečnik, Gubčeva 2, Celje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v
Uradnem listu RS, ter vpis začetka stečajne-
ga postopka v sodni register pri tem sodiš-
ču.

IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
8. maja 1996 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 16. 1.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 16. 1. 1996

St 10/95 S-20

To sodišče je s sklepom St 10/95 z dne
15. 1. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Čevljarsko podjetje Ratitovec,
p.o., Železniki, Češnjica 37.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Mestni trg 38, Škofja Loka.

Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolž-
nika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 15. 5.
1996 ob 9. uri, v sobi št. 109/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 1.
1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 15. 1. 1996

St 17/95 S-30

To sodišče je s sklepom opr. št. St 17/95
dne 19. 1. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Iskra Terminali,
p.o., Kranj, Ljubljanska c. 24/a.

Za  upravitelja  prisilne  poravnave  je
določen  Anton  Šubic,  Pot  na  Jošta  42,
Kranj.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili, v roku 30
dni po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upni-
kov v roku 30 dni po izteku roka iz prejš-
nje točke.

Člani upniškega odbora so:
– SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-

na 4,
– Iskra Elektronik HmbH Stutgart, Furt-

bachstrasse 2/b,
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– Javno podjetje Komunala, p.o., Kranj,
Mirka Vadnova 1,

– Factor banka, d.d., Ljubljana, Železna
16 in

– Andrej Ferlic, Ljubljanska c. 24/a,
Kranj.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 19. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 1. 1996

St 26/95 S-16

To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
26/95 dne 27. 12. 1995 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Interwert, d.o.o.,
Drenikova 21, Ljubljana – v stečaju. Po
pravnomočnosti se navedeni dolžnik izbriše
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 12. 1995

St 26/94 S-22

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Zaščita, p.o., Zagorje ob Sa-
vi – v stečaju, za dne 28. 2. 1996 ob 11. 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.

St 90/94 S-23

To sodišče je s sklepom St 90/94 dne
11. 1. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom  Daico,  d.d.,  Medvedova  28,
Ljubljana.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

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

St 43/95 S-24

To sodišče je s sklepom St 43/95 dne
12. 1. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Eurospin, d.o.o., Barletova 4,
Medvode.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Andrej Kozelj iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, 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 9. 4. 1995 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 1.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 1. 1996

St 34/95 S-21

To sodišče je s sklepom z dne 15. 1. 1996
pod opr. št. St 34/95 nad stečajnim dolžni-
kom Strojegradnja, d.d. – v stečaju, Tr-
bovlje, začelo postopek prisilne poravnave.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlo-
go v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS prijavijo svoje terjatve.

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazlo-
ženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.

Dolžnost upravitelja prisilne poravnave
opravlja stečajni upravitelj Maksimiljan Ga-
le iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Merkur, d.d., Kranj,
– Kovinotehna, d.d., Celje,

– Jeklotehna, d.d., Maribor,
– Sklad RS za razvoj, Ljubljana,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje Slovenije, Ljubljana,
– LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje,
– Leopold Očko, kot zastopnik delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 15. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 1. 1996

St 25/95 S-25

To sodišče je s sklepom opr. št. St 25/95
z dne 15. 1. 1996 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Adriacommerce
S.ag.ex., d.o.o., Koper, Pristaniška 8.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obraz-
loženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi oklica v
Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve.

Dolžnik, upravitelj prisilne poravnave ali
upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugo-
varjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.

Za upravitelja prisilne poravnave se dolo-
či Slavko Vodopivec, Vegova 27c, Koper.

V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Adriacommerce, d.d., Koper, Prista-

niška 8,
2. Slovenica, Zavarovalna hiša, d.d., Fi-

liala Koper, Ljubljanska 3,
3. Lera, d.o.o., Seča 142, Portorož,
4. Splošna banka Koper, d.d., Pristaniš-

ka ulica 14,
5. OMW Istra, d.o.o., Koper, Ferrarska

ulica 9, Koper,

6. Diamond, Trgovina in zastopanje,
d.o.o., Nova Gorica, Ulica Tolminskih pun-
tarjev 12, Nova Gorica,

7. Predstavnik delavcev Franc Šarkanj,
Pristaniška 8, Koper.

Oklic in sklep sta bila nabita na oglasno
desko sodišča dne 15. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 15. 1. 1996

St 22/95 S-26

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St
22/95 z dne 11. 1. 1996, da se začne stečajni
postopek  zoper  dolžnika  Meblo  svetila,
d.o.o., Podjetje za proizvodnjo svetlobnih
teles in opreme, Nova Gorica.

Stečajna upraviteljica je odv. Dragica
Vuga iz Solkana.

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 oziro-
ma stalno prebivališče ali bivališče upnika,
pravno podlago in znesek terjatve, številko
žiro računa ali drugega računa upnika, če ga
ima. Prijava mora biti kolkovana s sodnimi
koleki v vrednosti 200 točk po zakonu o
sodnih taksah.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 1996 ob 8.30, v sobi št. 310/III tega
sodišča.

Dolžnikovi upniki naj brez odlašanja po-
ravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko sodiš-
ča dne 11. 1. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 11. 1. 1996

St 2/96-5 S-27

1. Z dnem 16. 1. 1996 se začne stečajni
postopek nad podjetjem Industrija konfek-
cije  Velika  Polana,  p.o.,  Velika  Polana
106.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Murska Sobota, Ulica ob
progi 53.

3. Upnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazi
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

4. Dolžnike stečajnega dolžnika poziva-
mo, da brez odlašanja poravnajo svoje dol-
gove.

5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 15. 4. 1996 ob 12. uri, v sobi št. 12
tega sodišča.

6. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil dne 16. 1. 1996 nabit na oglasno desko
sodišča, istočasno pa poslan Uradnemu listu
RS. Z dnem 16. 1. 1996 nastopijo vse prav-
ne posledice stečajnega postopka ter prene-
hajo pravice pooblaščencev stečajnega dolž-
nika razpolagati s premoženjem dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 16. 1. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Popravek
La-69

V programu lastninskega preoblikova-
nja, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
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2/96 z dne 19. I. 1996, pod La-35, se bese-
dilo v 3. in 4. točki pravilno glasi:

3. Vodnogospodarsko podjetje Drava
Ptuj, p.o., Ptuj je podjetje v 100% družbeni
lastnini, Republika Slovenija je lastnik
61,521% osnovnega kapitala podjetja, osta-
lih 38,479 pa predstavlja družbeni kapital,
ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o
lastninskem preoblikovanju podjetij.

4. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanega podjetja je:

– 61,521% Republika Slovenija,
– 3,8479% Kapitalski sklad pokojnin-

skega in invalidskega zavarovanja,
– 3,8479% Slovenski odškodninski

sklad,
– 7,6958% Sklad Republike Slovenije za

razvoj oziroma po izvršeni prodaji investi-
cijske družbe,

– 23,0874% fizične osebe – sodelujoči v
interni razdelitvi (20%) in notranjemu od-
kupu (40%).

Vodnogospodarsko podjetje
Drava Ptuj, p.o.

La-52

Emona Obala Koper, d.d., Pristaniška
12, Koper objavlja podaljšanje roka za vpla-
čilo in vpis delnic iz notranjega odkupa.

Rok, ki je bil objavljen v javnem pozivu
k vpisu in vplačilu delnic notranjega odku-
pa v časopisu Delo dne 19. 12. 1995, po-
daljšujemo do konca meseca februarja 1996
(vključno 29. 2. 1996).

Za dodatne informacije smo upravičen-
cem na voljo na sedežu družbe.

Emona Obala Koper, d.d., Koper

La-53

Emona Merkur, trgovina na drobno,
d.d., Ljubljana, Šmartinska 130 objavlja
podaljšanje roka za zamenjavo in odkup
delnic.

Emona Merkur, trgovina na drobno,
d.d., podaljšuje rok za zamenjavo delnic iz
interne razdelitve za certifikate in rok za
odkup delnic iz notranjega odkupa do
vključno 25. 2. 1996.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo oziroma
odkupijo delnice, je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 72 z dne 15. XII. 1995,
popravek pa v Uradnem listu RS, št. 74 z
dne 30. XII. 1995.

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 za interno razdelitev
bosta potekala še do vključno 25. 2. 1996 na
sedežu podjetja v Ljubljani, Šmartinska 130,
7. nadstropje, vsak delavnik med 8. in 14.
uro.

Vplačilo delnic za notranji odkup z de-
narjem se izvede na privatizacijski podračun
podjetja št. 50100-698-000-00-24651.

Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine
za delnice iz notranjega odkupa.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju podjet-
ja lahko upravičenci dobijo vsak delovni dan
od 8. do 14. ure na sedežu podjetja pri Kseniji
Stepan, po tel. 061/442-707 ali osebno.

Emona Merkur, d.d., Ljubljana

Št. 34/95 La-54

GP  Gradišče,  p.o.,  Cerknica,  Cesta
4. maja 80, Cerknica objavlja podaljšanje
roka javnega poziva za predložitev lastnin-
skih certifikatov in za podaljšanja roka za
vplačilo v notranjem odkupu delnic.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 16. 8. 1995 in v Uradnem listu RS,
št. 48 z dne 18. VIII. 1995, ter na oglasni
deski podjetja.

Prvo podaljšanje javnega poziva je bilo
objavljeno v časopisu Delo dne 19. 9. 1995
in v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 22. XI.
1995.

Na pdlagi soglasja Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo z dne 18. 1.
1996 se javni poziv podaljša do vključno
30. 4. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak dan na sedežu podjetja pri Slav-
ki Telič, tel. 061/791-096.

GP Gradišče, p.o., Cerknica

La-70

Gradbeno  industrijsko  podjetje  Ve-
grad, Velenje, Prešernova 9/a, p.o., objav-
lja podaljšanje roka javnega poziva za sode-
lovanje pri interni razdelitvi delnic in notra-
njega odkupa v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Rok se podaljša za 30 dni od objave
ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo, dne 30. 6. 1995 in v Uradnem listu RS,
št. 38-39/95 z dne 8. 7. 1995, prvo podaljša-
nje roka v časopisu Delo, dne 28. 7. 1995 in
v Uradnem listu RS, št. 44/95 z dne 28. 7.
1995, podaljšanje roka v časopisu Delo, dne
26. 8. 1995 in v Uradnem listu RS, št. 50/95
z dne 1. 9. 1995, ponovno podaljšanje roka v
časopisu Delo, dne 25. 9. 1995 in v Uradnem
listu RS, št. 55/95 z dne 30. 9. 1995 in
ponovno podaljšanje roka v časopisu Delo,
dne 25. 10. 1995 in v Uradnem listu RS, št.
62/95 z dne 30. 10. 1995, ponovno podaljša-
nje roka v časopisu Delo, dne 25. 11. 1995, v
Uradnem listu RS, št. 69/95 z dne 1. 12. 1995
in ponovno podaljšanje roka v časopisu De-
lo, dne 23. 12. 1995 in v Uradnem listu RS,
št. 74-77 z dne 30. 12. 1995.

Vse dodatne informacije so na razpolago
pri Ivanu Klobčar, direktorju za ekonomsko
področje, ali pri Nevenki Gorenc, pravna
služba, tel. 063/854-555.

Gradbeno industrijsko podjetje
Vegrad, Velenje

Št. 3836 La-71

Cestno podjetje Maribor, p.o., Iztoko-
va ulica 30, Maribor, objavlja podaljšanje
roka za zbiranje certifikatov in potrdil v
postopku lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Rok se podaljša za 30 dni od dneva obja-
ve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/95 z dne 22. 12. 1995, v
časopisu Večer, dne 22. 12. 1995 ter na
oglasnih deskah podjetja dne 22. 12. 1995.

Vse dodatne informacije so na razpolago
v dopoldanskem času po tel. 062/101-161
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Marjana Žinkovič, dipl. ek.

Cestno podjetje Maribor, p.o.

La-76

Mizarstvo Ig, Ig 183, Ig pri Ljubljani,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, nekdanjim zaposlenim in upokojen-
cem) za sodelovanje v interni razdelitvi in
notranjem odkupu delnic. Javni poziv je bil
objavljen v časopisu Dnevnik in na oglasni
deski dne 21. 12. 1995.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
20. 2. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po tel. 061/662-139 pri Veri Žagar.

Mizarstvo Ig

La-77

Podjetje  Goričane,  tovarna  papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podalj-
šanje roka javnega poziva za javni odkup
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša za
30 dni od objave ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik, dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. 5. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik,
dne 22. 12. 1995 in v Uradnem listu RS, št.
74/95 z dne 30. 12. 1995.

Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d.

Št. 1114 La-55

Na podlagi programa lastninskega
preoblikovanja družbenega podjetja Zarja
Kovinooprema Petrovče, Petrovče, ki ga je
z odločbo št. LP 1053/95-AK z dne 19. 12.
1995 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo ter v skladu z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Splošni podatki o podjetju
1. Firma: Zarja Kovinooprema Petrov-

če, p.o., Petrovče.
Sedež: Petrovče, Petrovče 21.
Matična številka podjetja: 5098947.
2. Osnovna dejavnost:
– kovinsko predelovalna dejavnost,
– proizvodnja kovinskih, stavbnih in

drugih konstrukcij,
– proizvodnja drugih strojev in naprav

za šiviljsko, tekstilno, grafično, kemično in
usnjarsko industrijo in za predelavo papirja,

– izdelava in popravilo kovinskih izdel-
kov, raztezne posode za tekočine in pline,
razni rezervoarji, transportne naprave, na-
peljave za centralno ogrevanje, ventilatorji,
razni cevovodi in drobni kovinski izdelki,

– druge storitve kovinskopredelovalne
obrti in trgovina z navedenimi izdelki.

Dejavnost  zunanjetrgovinskega  prome-
ta je:

– uvoz in izvoz vseh vrst živilskega in
neživilskega blaga nomenklature trgovskih
strok,

– posredovanje in zastopanje v prometu
blaga in storitev.

3. Šifra podskupine dejavnosti: 090129.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Zarja Kovinooprema Petrovče, Petrov-

če, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja, da v 30 dneh po obja-
vi tega oglasa in poziva v dnevniku Delo ter
na oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v
zameno za lastniške certifikate in za potrdila
za neizplačani del osebnih dohodkov (I.
krog). Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo z objavo internega razpisa začel teči
nov 30-dnevni rok za vpis delnic ožjih dru-
žinskih članov zaposlenih (II. krog). V dru-
gem krogu bo razpis končan pred iztekom
30-dnevnega roka, če bodo pred iztekom
tega roka vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve. Podjetje bo udeležencem
izdalo začasnice oziroma potrdila za vsako
vplačilo. Če bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% vseh delnic, bo pre-
sežek certifikatov in potrdil za neizplačani
del osebnih dohodkov proporcionalno upo-
rabljen za notranji odkup.

7.2. Notranji odkup
Zarja Kovinooprema Petrovče, Petrov-

če, poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja, da v 30 dneh po obja-
vi tega oglasa in poziva v dnevniku Delo ter
na oglasni deski podjetja vpišejo in vplačajo
delnice s 50% popustom. Delnice se vplaču-
jejo z gotovino oziroma morebitnimi pre-
sežki lastniških certifikatov iz interne razde-
litve in s presežkom potrdil za neizplačani
del neto osebnih dohodkov.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci s presežnimi certifikati in potrdili
lahko vpisovali in vplačevali na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 9. do 13. ure, v
okviru zgoraj opredeljenih rokov, pri Mile-
ni Ratac, z gotovino pa na poseben privati-
zacijski podračun, ki bo odprt pri Agenciji
RS za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje, podružnica Žalec.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Jožetu Ogrizku, tel. 063/707-253.

Zarja Kovinooprema Petrovče, p.o.,
Petrovče

La-56

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.

13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Tovarna kovinske opreme Primat,
p.o., Industrijska 22, Maribor, na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja, ki ga je z odločbo št. LP
01029/1995-IZ z dne 14. 12. 1995 odobri-
la Agencija RS za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo, program lastninskega preobli-
kovanja podjetja Tovarna kovinske opre-
me Primat, p.o., Maribor.

I. Podatki o podjetju
1. Firma  in  sedež:  Tovarna  kovinske

opreme Primat, p.o., Industrijska 22, Ma-
ribor.

2. Podjetje je registrirano pri registrskem
sodišču v Mariboru, s sklepom Srg 314/89,
z dne 6. 7. 1989, pod številko registrskega
vložka 1/474-00 Maribor.

2. Matična številka: 5041473.
3. Šifra dejavnosti: 011390.
Osnovna dejavnost podjetja je proizvod-

nja blaga za široko porabo in drugih kovin-
skih izdelkov z montažo.

4. Pravna oblika organiziranosti: Tovar-
na kovinske opreme Primat, p.o., je podjet-
je v 100% družbeni lastnini in je organizi-
rano kot podjetje s popolno odgovornost-
jo.

II. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
5. upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
III. Predvideni način oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja:
1. prenos navadnih delnic na sklade –

40% (10% + 10% + 20%),
2. interna razdelitev delnic – 20%,
3. notranji odkup delnic – 40%.
IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev delnic
Tovarna kovinske opreme Primat, p.o.,

Maribor, Industrijska 22, poziva vse upravi-
čence (vse zaposlene, bivše zaposlene in
upokojene delavce podjetja), da v roku 30
dni po objavi tega oglasa v časopisu Večer,
predložijo svoje lastniške certifikate in potr-
dila iz 25.a člena v zameno za začasnice
(kasneje delnice) ter tako sodelujejo pri in-
terni razdelitvi delnic.

Prav tako bo upravičence pozvalo, da
predložijo lastninske certifikate in potrdila
iz 25.a člena za namen interne razdelitve
delnic v Uradnem listu RS, časopisu Večer
in na oglasnih deskah podjetja.

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

Interni razpis bo potekal na sedežu pod-
jetja Tovarna kovinske opreme Primat, p.o.,
Maribor, Industrijska 22, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifikatov
ožjih družinskih članov je 15 dni od dneva
objave internega razpisa na oglasnih deskah
podjetja.

V razpisanem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni

dan med 8. in 14. uro, na dogovorjenih
vpisnih mestih v podjetju.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na zakonskih udeležencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate in potrdila iz 25.a člena
uporabijo za kupnino za delnice v progra-
mu notranjega odkupa, tako da se presežek
certifikatov in potrdil iz 25.a člena uporabi
proporcionalno za vsakega udeleženca po-
sebej.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti po prvem in drugem krogu vpisovanja
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na v postopku interne razdelitve, bo podjet-
je preneslo Skladu RS za razvoj za namene
odprodaje pooblaščenim investicijskim
družbam v skladu z določili 23. člena ZLPP.

4.2. Notranji odkup delnic
Tovarna kovinske opreme Primat, p.o.,

Maribor, Industrijska 22, poziva upravičen-
ce (vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojene delavce podjetja), da lahko sodeluje-
jo pri notranjem odkupu delnic podjetja.
Notranji odkup delnic (začasnic) bo potekal
istočasno z interno razdelitvijo delnic v viši-
ni 15% družbenega kapitala z upoštevanjem
50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo prvi paket delnic notranje-
ga odkupa vplačali s presežnimi certifikati,
potrdili iz 25.a člena in denarnimi vplačili
ter z zamenjavo presežnih lastniških certifi-
katov in potrdil iz 25.a člena interne razdeli-
tve.

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

Vpisovanje in vplačevanje delnic za last-
ninske certifikate, potrdila iz 25.a člena in
gotovino, bo potekalo na sedežu podjetja
vsak delavnik med 8. in 14. uro, v 30-dnev-
nem razpisnem roku, ki prične teči od dneva
objave v časopisu Večer. Vpisni rok je pre-
kluziven.

Delnice se, za gotovino, vplačajo na po-
seben privatizacijski podračun podjetja pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje – Podružnica Maribor, št.
51800-698-14702, z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu, z odo-
britvijo na žiro račun v 30 dneh po objavi.
Vsako nakazilo na poseben privatizacijski
podračun podjetja pri Agenciji RS za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, upra-
vičenec dokaže s potrjeno položnico v bla-
gajni podjetja v 30 dneh po objavi v časopi-
su Večer.

Delnice so imenske, dajejo pravico do
upravljanja v skladu s pravili notranjega
odkupa, dajejo pravico do dividende, so
neprenosljive 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).

Delnice, ki jih zaposleni pridobi v pro-
gramu notranjega odkupa v zameno za pre-
sežne lastniške certifikate in potrdila iz 25.a
člena, so enake kot delnice interne razdeli-
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tve in so neprenosljive dve leti od izdaje,
razen z dedovanjem, po preteku dveh let pa
so enake kot ostale delnice programa notra-
njega odkupa.

Organizacija programa notranjega od-
kupa bo določena s pravili notranjega odku-
pa, ki bodo sprejeta po odobritvi programa.
Osnutek pravil bo na vpogled na vpisnih
mestih.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
delnic, presežnih certifikatov oziroma potr-
dil, presežejo celotni znesek kupnine za ce-
lotni odstotek družbenega kapitala, ki je
vključen v program notranjega odkupa, se
vplačani zneski znižajo.

Podjetje v tem primeru uporabi propor-
cionalni kriterij. Kolikor pa je presežek kup-
nine presežen z vplačili presežnih lastniških
certifikatov, potrdili in gotovino, se vplača-
ni zneski znižajo ob upoštevanju predzad-
njega odstavka 32. člena uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij.

V. Informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja vsak de-
lovni dan od 8. do 14. ure, pri Darji Moško-
tevc, in sicer po tel. 062/221-114, interna
249, ali osebno na sedežu podjetja.

Tovarna kovinske opreme
Primat, p.o., Maribor

La-57

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16.
členom uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l.
RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in
5/95), podjetje TUS KO-SI objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01939/1995-KJ z
dne 19. 12. 1995 odobrila Agencija za pre-
strukturiranje in privatizacijo, program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: TUS KO-SI, podjetje
za  proizvodnjo  netkanih  tkanin,  d.o.o.,
Stari trg 6a, Slovenj Gradec.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Mariboru,
pod številko reg. vl. 1/1584-00.

2. Matična številka: 5101646.
3. Dejavnost:
– predelava rastlinskih vlaken, žime, tek-

stilnih odpadkov in sintetičnih vlaken v
končne izdelke,

– transport blaga in storitev v cestnem
prometu,

– trgovina na debelo z neživilskimi proi-
zvodi,

– trgovina na drobno z neživilskimi proi-
zvodi.

4. Pravna oblika organiziranosti: družba
v 100% družbeni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
10%,

– upravičenci iz javne prodaje – 30%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 10% razpi-
sanih delnic,

– javna prodaja do 30% razpisanih del-
nic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
TUS KO-SI, d.o.o., poziva vse zaposle-

ne, nekdanje zaposlene in upokojence pod-
jetja ter podjetja, p.o., da v 30-dnevnem
roku po objavi tega oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu ter na oglasnih deskah podjet-
ja vpišejo delnice v zameno za lastniške
certifikate (I. krog). Če v navedenem roku
ne bo vpisanih vseh 20% delnic, namenje-
nih interni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10
dneh po zaključku vpisnega roka ugotovila
posebna komisija za lastninsko preobliko-
vanje, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v 14 dneh začel teči nov 30-dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi v
drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek
delnic do 20% preneslo na Sklad za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred
iztekom 30-dnevnega roka, če bodo pred
iztekom tega roka vpisane in vplačane vse
delnice iz interne razdelitve. Podjetje bo del-
nice vodilo v dematerializirani obliki, ude-
ležencem pa bo izdalo začasnice oziroma
potrdila za vsako vplačilo po predhodnem
sklepu organa upravljanja. Če bo v prvem
krogu vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve, so
neprenosljive dve leti po pridobitvi, razen z
dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
TUS KO-SI, d.o.o., poziva vse zaposle-

ne, nekdanje zaposlene in upokojence pod-
jetja ter podjetja TUS, p.o., da v 30 dneh po
objavi oglasa in poziva v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz inter-
ne razdelitve. Delnice, ki ne bodo odkuplje-
ne v prvem obroku, bo do dokončnega od-
kupa zadržal in z njimi upravljal Sklad RS za
razvoj.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
programu notranjega odkupa in k delniš-
kem sporazumu združenja notranjih delni-
čarjev. Delnice, pridobljene v okviru pro-
grama notranjega odkupa so, dokler pro-
gram ni zaključen, prenosljive samo znotraj
programa, v nadaljevanju pa skladno z do-
ločili statuta in delniškega sporazuma zdru-
ženja notranjih delničarjev. Vse delnice so

navadne, imenske in dajejo poleg pravice
do udeležbe pri dobičku in stečajni masi
podjetja tudi pravico do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali pri bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, ali z gotovino na poseben privatizacij-
ski podračun pri Agenciji za plačilni pro-
met, nadziranje in informiranje, Podružnica
Slovenj Gradec, št. 51840-698-20647, v ok-
viru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Javna prodaja
Delnice iz naslova javne prodaje bodo

zainteresirani upravičenci lahko vpisovali
na podlagi javnega razpisa, ki bo najkasneje
v 30 dneh po pridobitvi dovoljenja za javno
prodajo, objavljen v časopisu Republika.

10. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom in pogoji vpisa in vplačila so na
voljo pri direktorju Jurjec Marjanu, tel.
42-613 in Korošec Marti, tel. 43-731.

TUS KO-SI, d.o.o.,
Slovenj Gradec

Št. 17/96 La-58

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja
TUS-PREVENT, d.o.o., Slovenj Gradec, pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01938/95-KJ z dne 22. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: TUS-PREVENT, pod-

jetje za izdelavo zaščitnih sredstev in kon-
fekcije, d.o.o.

Sedež podjetja: Slovenj Gradec, Kidri-
čeva 6.

Matična številka podjetja: 5036488.
Šifra dejavnosti podjetja: 012622 – proi-

zvodnja oblačil.
Osnovna dejavnost podjetja je izdelava

delovnih zaščitnih sredstev, športne in ostale
tekstilne, usnjene, krznene in avtokonfekci-
je, transport blaga in storitev v cestnem pro-
metu, trgovina na debelo in drobno z neži-
vilskimi proizvodi.

Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je bilo dne 16. 3. 1990 registri-

rano pri pristojnem sodišču v Mariboru, kot
družba z omejeno odgovornostjo, pod regi-
strskim vložkom št. 1/1582-00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve – 20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,
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– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja
TUS-PREVENT, d.o.o., ter družb, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku 30
dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo, predložijo svoje lastniške certifikate v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v in-
terni razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedneme roku vsak
delavnik od 8. do 12. ure, v tajništvu podjet-
ja TUS-PREVENT, d.o.o., Slovenj Gradec,
Kidričeva 6. Rok je prekluziven. Upraviče-
nec, ki zamudi navedeni rok, ne more sode-
lovati pri interni razdelitvi delnic podjetja.

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
namenilo 20% družbenega kapitala podjetja.

Kolikor bo vrednost predloženih certifi-
katov presegla 20% družbenega kapitala,
lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi, uporabijo presežek last-
niških certifikatov za kupnino v notranjem
odkupu delnic. Pri tem bo podjetje v zame-
no za lastniške certifikate razdelilo delnice
interne razdelitve in uporabilo presežke last-
niških certifikatov za notranji odkup delnic
proporcionalno za vsakega upravičenca po-
sebej.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi, nerazdeljen, bo
podjetje izvedlo interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih, ki bo objavljen na
oglasni deski v podjetju. V primeru prepla-
čil lastniških certifikatov ožjih družinskih
članov bo podjetje zapolnilo razpisano kvo-
to delnic tako, da bo proporcionalno zniža-
lo vplačila vsem ožjim družinskim članom
zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne imenske delni-
ce, ki so neprenosljive dve leti, razen z de-
dovanjem.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja
TUS-PREVENT, d.o.o., ter družb, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku 30
dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo, vplačajo delnice ter tako postanejo
udeleženci notranjega odkupa.

Delnice bo mogoče vplačati na privati-
zacijski račun št. 51840-698-13565.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Upravičenci lahko vplačujejo delnice s pre-
sežkom lastniških certifikatov ter z denarni-
mi sredstvi. Rok je prekluziven. Upraviče-
nec, ki zamudi navedeni rok, ne more sode-
lovati v notranjem odkupu delnic.

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35.
člena uredbe o pripravi programa preobli-
kovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.

Podjetje bo udeležencem interne razdeli-
tve in notranjega odkupa delnic po vpisu
lastninskega preoblikovanja v sodni regi-
ster, izdalo potrdilo o številu vplačanih del-
nic.

5. Dodatne informacije

Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 0602/41-421 ter oseb-
no na sedežu podjetja. Kontaktni osebi sta
Zdravko Mežnarc in Gorazd Fale.

TUS-PREVENT, d.o.o.,
Slovenj Gradec

Št. 5 La-59

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij, objavlja TUS,
p.o., Slovenj Gradec, program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01494/95-KJ z dne 19. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Tovarna usnja Slovenj Gradec,

p.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Pohorska 6a.
Matična številka: 5035040.
Šifra podskupine dejavnosti: 110404 –

inženiring.
Osnovna dejavnost podjetja: razvojni in-

ženiring (razvoj proizvodov in tehnologije,
investicijski razvoj, razvni marketing, in-
ventivna dejavnost ipd.), finančni inženi-
ring, razvoj, proizvodnja in servisiranje ra-
čunalniške opreme, marketing.

Pravna oblika organiziranosti: podjetje
je registrirano kot družbeno podjetje s polno
odgovornostjo pri pristojnem sodišču v Ma-
riboru, reg. vložek št. 1/371-00.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj za PID – 20%,
– Sklad RS za razvoj – 60%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– prenos navadnih delnic na Sklad RS za
razvoj po 29. členu zakona.

4. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z lastnin-

skim preoblikovanjem podjetja lahko dobi-
te po tel. 0602/41-421. Kontaktna oseba je
Gorazd Fale.

TUS, p.o., Slovenj Gradec

Št. 1-3/93-96 La-60

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Tržnica, p.o.,
Maribor, ki ga je z odločbo št. LP
01072/1995-BJ z dne 10. 11. 1995 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo ter v skladu z določili zakona o last-
ninskem preoblikovanju podjetij, podjetje
Tržnica, p.o., Maribor, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Tržnica, podjetje za
upravljanje s tržnimi površinami in trgo-
vino, p.o., Vodnikov trg 5, Maribor.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Mariboru,
enota v Mariboru, pod številko reg. vl.
1/134-00.

2. Matična številka: 5015740.
3. Dejavnost:
– upravljanje s tržnimi površinami in ob-

jekti,
– posojanje tržne opreme,
– storitve iz naslova tehtanja in skladiš-

čenja blaga,
– organiziranje občasnih tržnic izven

stalnih tržnih površin,
– posli finančnih storitev.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lastnini.
5. Predvidena lastniška struktura kapita-

la preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

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

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu Večer ter na
oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v za-
meno za lastniške certifikate (I. krog). Poziv
bo objavljen tudi v Uradnem listu RS. Če v
prvem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek
delnic do 20% preneslo na Sklad RS za
razvoj. Podjetje bo delnice vodilo v demate-
rializirani obliki, udeležencem pa bo izdalo
začasnice oziroma potrdila za vsako vplači-
lo. Če bo v prvem krogu vpisanih in vplača-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov proporcionalno uporabljen za
notranji odkup. Delnice, pridobljene iz in-
terne razdelitve, so neprenosljive dve leti po
pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30 dneh po objavi oglasa in poziva v dnev-
nem časopisu Večer ter na oglasni deski
podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Poziv bo objavljen tudi v Urad-
nem listu RS. Delnice se vplačujejo z gotovi-
no oziroma z morebitnimi presežki lastniš-
kih certifikatov iz interne razdelitve. Delni-
ce, ki ne bodo odkupljene v prvem obroku,
bo do dokončnega odkupa zadržal in z nji-
mi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
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zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa skladno z določili
statuta in delniškega sporazuma združenja
notranjih delničarjev. Vse delnice so navad-
ne, imenske in dajejo poleg pravice do ude-
ležbe pri dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali z last-
niškimi certifikati pri blagajni podjetja vsak
delovni dan od 10. do 14. ure; z gotovino pa
na poseben privatizacijski podračun, ki je
odprt pri Agenciji za plačilni promet, nad-
zor in informiranje, podružnica Maribor, št.
51800-698-15528, vse v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Glišič Darji, tel. 062/222-322.

Tržnica, p.o., Maribor

Št. 7/96 La-61

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja podjetje
program lastninskega preoblikovanja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01772/95-SA z dne 21. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma:  Projektivni  atelje  –  Arhing,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kersnikova 9.
Matična številka: 5622638.
Šifra podskupine dejavnosti: 110402.
Osnovna dejavnost podjetja je priprava

in izdelava prostorskih izvedbenih aktov,
ter vse vrste tehničnih strokovnih nalog, v
zvezi z urbanističnim načrtovanjem in dru-
gimi posegi v prostor. Svetovalni, projek-
tantski in izvedbeni inženiring ter strokovni
nadzor in izdelava tehnične dokumentacije
za vse vrste gradbenih objektov.

Pravna oblika organiziranosti
Družba je nastala na podlagi sklepa or-

gana upravljanja podjetja Urbanistični za-
vod – Projektivni atelje, p.o., Ljubljana, z
dne 16. 4. 1992, s katerim se je podjetje
razdelilo na tri nova podjetja. Družba je
registrirana pri pristojnem sodišču v Ljub-
ljani pod registrskim vložkom št.
1-19114-00, kot družba z omejeno odgo-
vornostjo v mešani lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 9,91%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9,91%,
– Sklad RS za razvoj – 19,83%,
– udeleženci interne razdelitve – 19,83%,
– udeleženci notranjega odkupa –

39,66%,
– obstoječi družbeniki – 0,86%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih deležev na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev deležev,
– notranji odkup deležev.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo, predložijo svoje lastniške cer-
tifikate v zameno za poslovne deleže ter
tako sodelujejo v interni razdelitvi deležev
podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delavnik od 8. do 12. ure, v tajništvu podjet-
ja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki za-
mudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi deležev podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev deležev
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del poslovnih
deležev, namenjenih interni razdelitvi ne-
razdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih.

Poslovni deleži, ki bodo razdeljeni v ok-
viru interne razdelitve, so navadni deleži, ki
se glasijo na ime in so neprenosljivi dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

4.2. Notranji odkup poslovnih deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo, vplačajo poslovne deleže ter
tako postanejo udeleženci notranjega odku-
pa deležev podjetja.

Poslovne deleže bo mogoče vplačati na
poseben privatizacijski podračun št.
50100-698-25295, z navedbo: “Plačilo
kupnine za deleže notranjega odkupa”. De-
leži se odkupujejo s 50% popustom. Rok za
vplačila je prekluziven (upravičenec, ki za-
mudi rok, ne more sodelovati pri notranjem
odkupu deležev podjetja).

Podjetje bo za notranji odkup deležev
namenilo 40% družbenega kapitala podjet-
ja.

Poslovni deleži, ki bodo pridobljeni v
okviru notranjega odkupa, imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 061/13-10-288 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Boris Traunšek.

PA-Arhing, d.o.o., Ljubljana

Št. 3/96 La-62

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja podjetje
program lastninskega preoblikovanja.

Program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja je odobrila Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01773/95 - SA z dne 21. 12. 1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma:  Projektivni  atelje  –  Prostor,

d.o.o., Prostorsko in urbanistično načrto-
vanje.

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 9.
Matična številka: 5622654.
Šifra podskupine dejavnosti: 110402.
Osnovna dejavnost podjetja je priprava

in izdelava prostorskih izvedbenih aktov,
ter vse vrste tehničnih strokovnih nalog v
zvezi z urbanističnim načrtovanjem in dru-
gimi posegi v prostor. Svetovalni, projek-
tantski in izvedbeni inženiring ter strokovni
nadzor in izdelava tehnične dokumentacije
za vse vrste gradbenih objektov.

Pravna oblika organiziranosti
Družba je nastala na podlagi sklepa or-

gana upravljanja podjetja Urbanistični za-
vod – Projektivni atelje, p.o., Ljubljana z
dne 16. 4. 1992, s katerim se je podjetje
razdelilo na tri nova podjetja. Družba je
registrirana pri pristojnem sodišču v Ljub-
ljani pod registrskim vložkom št.
1-19115-00, kot družba z omejeno odgo-
vornostjo v mešani lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 9,93%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9,93%,
– Sklad RS za razvoj – 19,86%,
– udeleženci interne razdelitve – 19,86%,
– udeleženci notranjega odkupa –

39,68%,
– obstoječi družbeniki – 0,74%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih deležev na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev deležev,
– notranji odkup deležev.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo predložijo svoje lastniške cer-
tifikate v zameno za poslovne deleže ter
tako sodelujejo v interni razdelitvi deležev
podjetja.

Upravičenci lahko predložijo  svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjet-
ja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki za-
mudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi deležev podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev deležev
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del poslovnih
deležev, namenjenih interni razdelitvi ne-
razdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih.

Poslovni deleži, ki bodo razdeljeni v ok-
viru interne razdelitve, so navadni deleži, ki
se glasijo na ime in so neprenosljivi dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

4.2 Notranji odkup poslovnih deležv
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo vplačajo poslovne deleže ter
tako postanejo udeleženci notranjega odku-
pa deležev podjetja.

Poslovne  deleže  bo  mogoče  vplačati
na poseben privatizacijski podračun št.
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50100-698-25274 z navedbo: “Plačilo kup-
nine za deleže notranjega odkupa”. Deleži
se odkupujejo s 50% popustom. Rok za
vplačila je prekluziven (upravičenec, ki za-
mudi rok, ne more sodelovati pri notranjem
odkupu deležev podjetja).

Podjetje bo za notranji odkup deležev
namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Poslovni deleži, ki bodo pridobljeni v
okviru notranjega odkupa imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 061/13-10-323
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Matija Rejc.

PA-Prostor, d.o.o., Ljubljana

Št. 3/96 La-63

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja podjetje
program lastninskega preoblikovanja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 02002/95 - SA z dne 21. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Projektivni atelje – Nizke grad-

nje, d.o.o., Podjetje za projektiranje niz-
kih gradenj, šport in turizem.

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 9.
Matična številka: 5622646.
Šifra podskupine dejavnosti: 110404.
Osnovna dejavnost podjetja je priprava

in izdelava prostorskih izvedbenih aktov,
ter vse vrste tehničnih storkovnih nalog v
zvezi z urbanističnim načrtovanjem in dru-
gimi posegi v prostor na področju nizkih
gradenj. Svetovalni, projektantski in izved-
beni inženiring ter strokovni nadzor in izde-
lava tehnične dokumentacije za vse vrste
nizkih gradenj.

Pravna oblika organiziranosti
Družba je nastala na podlagi sklepa or-

gana upravljanja podjetja Urbanistični za-
vod - Projektivni atelje, p.o., Ljubljana, z
dne 16. 4. 1992, s katerim se je podjetje
razdelilo na tri nova podjetja. Družba je
registrirana pri pristojnem sodišču v Ljub-
ljani pod registrskim vložkom št.
1-19113-00, kot družba z omejeno odgo-
vornostjo v mešani lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 9,93%,

– Slovenski odškodninski sklad – 9,93%,
– Sklad RS za razvoj – 19,86%,
– udeleženci interne razdelitve – 19,86%,
– udeleženci notranjega odkupa –

39,72%,
– obstoječi družbeniki – 0,70%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih deležev na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev deležev,
– notranji odkup deležev.
4. Javni oziv
4.1 Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo predložijo svoje lastniške cer-
tifikate v zameno za poslovne deleže ter
tako sodelujejo v interni razdelitvi deležev
podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure v tajništvu podjet-
ja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki za-
mudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi deležev podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev deležev
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del poslovnih
deležev, namenjenih interni razdelitvi ne-
razdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih.

Poslovni deleži, ki bodo razdeljeni v ok-
viru interne razdelitve, so navadni deleži, ki
se glasijo na ime in so neprenosljivi dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

4.2 Notranji odkup poslovnih deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo vplačajo poslovne deleže ter
tako postanejo udeleženci notranjega odku-
pa deležev podjetja.

Poslovne delže bo mogoče vplačati na
poseben privatizacijski podračun št.
50100-698-25302 z navedbo: “Plačilo kup-
nine za deleže notranjega odkupa”. Deleži
se odkupujejo s 50% popustom. Rok za vpla-
čila je prekluziven (upravičenec, ki zamudi
rok, ne more sodelovati pri notranjem od-
kupu deležev podjetja).

Podjetje bo za notranji odkup deležev
namenilo 40% družbenega kapitala podjet-
ja.

Poslovni deleži, ki bodo pridobljeni v
okviru notranjega odkupa imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 061/13-10-306
ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna
oseba je Helena Brecelj.

PA-Nizke gradnje, d.o.o., Ljubljana

La-64

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja Delama-
ris, p.o., Izola, program lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 1249/95 - MB z dne 19. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
1.1 Firma: Holding Delamaris, poslov-

ni sistem za ribištvo in konzerviranje hra-
ne, p.o.

Sedež: Izola, Tovarniška 13.
Matična številka podjetja: 5049067.
Šifra podskupine dejavnosti: 110620.
Osnovne dejavnosti podjetja:
– ustanavljanje, financiranje in upravlja-

nje podjetij,
– knjigovodske storitve, obdelava po-

datkov in druge poslovne storitve,
– ekonomske, organizacijske in tehno-

loške storitve,
– zunanja trgovina z živilskimi in neži-

vilskimi proizvodi,
– opravljanje obmejnega prometa v ok-

viru registrirane zunanje trgovinske dejav-
nosti.

1.2 Pravna oblika organiziranosti: pod-
jetje je registrirano pri pristojnem registr-
skem sodišču v Kopru po sklepu Srg
1001/91 z dne 9. 1. 1992, kot holding pod-
jetje (št. reg. vložka 1-646-00).

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve in notra-

njega odkupa skupaj – 60%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Delamaris, p.o., Izola, poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce v družbah s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki so na podla-
gi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
predložijo svoje lastniške certifikate v zame-
no za delnice ter tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure na blagajni pod-
jetja. Rok je prekluziven. (upravičenec, ki
zamudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani obli-
ki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Delamaris, p.o., Izola, poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
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delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce v družbah s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki so na podla-
gi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
vplačajo delnice ter tako postanejo udele-
ženci notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski podračun št. 51430-698-6366
z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa”. Delnice se odkupujejo s
50% popustom. Rok za vplačila je prekluzi-
ven (upravičenec, ki zamudi rok, ne more
sodelovati pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja).

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 066/67-562, ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Tanja Pulin.

Delamaris, p.o., Izola

La-65

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja Delmar,
d.o.o., Izola, program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 1252/95 - MB z dne 19. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
1.1 Firma:  Delmar,  promet  z  ribo,

d.o.o.
Sedež: Izola, Dantejeva 2.
Matična številka podjetja: 546200200.
Šifra podskupine dejavnosti: 020301.
Osnovne dejavnosti podjetja: promet z

ribo in transport.
1.2 Pravna oblika organiziranosti: druž-

ba je registrirana pri pristojnem registrskem
sodišču v Kopru po sklepu Srg 157//91 z
dne 1. 3. 1991, pod št. reg. vložka
1-1866-00, kot družba z omejeno odgovor-
nostjo.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve in notra-

njega odkupa skupaj – 60%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,

– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Delmar, d.o.o., Izola, poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce v družbah s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki so na podla-
gi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
predložijo svoje lastniške certifikate v zame-
no za delnice ter tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure na blagajni pod-
jetja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki
zamudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani obli-
ki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Delmar, d.o.o., Izola, poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce v družbah s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki so na podla-
gi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
vplačajo delnice ter tako postanejo udele-
ženci notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski podračun št. 51430-698-6392
z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa”. Delnice se odkupujejo s
50% popustom. Rok za vplačila je prekluzi-
ven (upravičenec, ki zamudi rok, ne more
sodelovati pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja).

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 066/67-622, ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Vladimir Lukežič.

Delmar, d.o.o., Izola

La-66

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja Frigo-
mar, d.o.o., Izola program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 1251/95 - MB z dne 19. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
1.1 Firma: Frigomar, konfekcioniranje

ribe, d.o.o.
Sedež: Izola, Tovarniška 13.
Matična številka podjetja: 554056090.
Šifra podskupine dejavnosti: 0130453.
Osnovne dejavnosti podjetja:
Proizvodnja in prodaja konfekcionirane

ribe. Gre za proizvodnjo raznih vrst rib, ki
so očiščene ter pakirane v enotah primernih
za družinsko porabo ali gostinske obrate.
Vsi proizvodi so v zamrznjenem stanju.

1.2 Pravna oblika organiziranosti: druž-
ba je registrirana pri pristojnem registrskem
sodišču v Kopru po sklepu Srg 1005/91 z
dne 9. 1. 1992, pod št. reg. vložka
1-2609-00, kot družba z omejeno odgovor-
nostjo.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve in notra-

njega odkupa skupaj – 60%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev deležev,
– notranji odkup deležev.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev deležev
Podjetje Frigomar, d.o.o., Izola, poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapo-
slene in upokojene delavce v družbah s se-
dežem v Republiki Sloveniji, ki so na podla-
gi deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od objave javnega poziva v časopisu Delo
predložijo svoje lastniške certifikate v zame-
no za poslovne deleže ter tako sodelujejo v
interni razdelitvi deležev podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure na blagajni pod-
jetja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki
zamudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del poslovnih
deležev, namenjenih interni razdelitvi ne-
razdeljen, bo podjetje izvedlo interni razpis
za ožje družinske člane zaposlenih.

Poslovni deleži, ki bodo razdeljeni v ok-
viru interne razdelitve, so navadni deleži, ki
se glasijo na ime in so neprenosljivi dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

4.2 Notranji odkup deležev
Podjetje Frigomar, d.o.o., Izola, poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja ter zaposlene, bivše zapos-
lene in upokojene delavce v družbah s sede-
žem v Republiki Sloveniji, ki so na podlagi
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deležev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo vpla-
čajo poslovne deleže ter tako postanejo ude-
leženci notranjega odkupa deležev podjetja.

Poslovne deleže bo mogoče vplačati na
poseben privatizacijski podračun št.
51430-698-6371 z navedbo: “Plačilo kup-
nine za deleže notranjega odkupa”. Deleži
se odkupujejo s 50% popustom. Rok za vpla-
čila je prekluziven (upravičenec, ki zamudi
rok, ne more sodelovati pri notranjem od-
kupu delnic podjetja).

Podjetje bo za notranji odkup deležev
namenilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Poslovni deleži, ki bodo pridobljeni v
okviru notranjega odkupa imajo lastnosti iz
35. člena uredbe o pripravi programa preob-
likovanja in o izvedbi posameznih načinov
lastninskega preoblikovanja podjetij.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 066/67-675, ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Tatjana Vulič.

Frigomar, d.o.o., Izola

La-67

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikova-
nja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij objavlja
Delamaris, p.o., Izola, program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja Delsar, d.d., Izo-
la.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 1254/95 - MB z dne 19. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju
1.1 Firma: Delsar, konzervna industri-

ja, d.d.
Sedež: Izola, Tovarniška 13.
Osnovne dejavnosti podjetja: predelava

in konzerviranje rib, konzerviranje sadja in
zelenjave, skladiščne storitve ter trgovino na
drobno in debelo.

1.2 Pravna oblika organiziranosti: druž-
bo ustanavlja družbeno podjetje Delamaris,
p.o., s programom lastninskega preobliko-
vanja v okviru predhodnega organizacij-
skega in finančnega prestrukturiranja pod-
jetja in nanjo brezplačno prenaša dela druž-
benega kapitala podjetja.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve in notra-

njega odkupa skupaj – 60%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv

4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje, poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja Del-
sar, d.d., Izola, da v roku 30 dni od objave
javnega poziva v časopisu Delo predložijo
svoje lastniške certifikate v zameno za delni-
ce ter tako sodelujejo v interni razdelitvi
delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure na blagajni pod-
jetja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki
zamudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapi-
tala.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani obli-
ki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja Del-
sar, d.d., Izola, da v roku 30 dni od objave
javnega poziva v časopisu Delo vplačajo
delnice ter tako postanejo udeleženci notra-
njega odkupa delnic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski podračun št. 51430-698-6366
z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa podjetja Delsar, d.d., Izo-
la”.

Delnice se odkupujejo s 50% popustom.
Rok za vplačila je prekluziven (upraviče-
nec, ki zamudi rok, ne more sodelovati pri
notranjem odkupu delnic podjetja).

Podjetje bo za notranji odkup delnic na-
menilo 40% družbenega kapitala podjetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 066/67-562 ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Tanja Pulin.

Delamaris, p.o.,
Izola za Delsar d.d., Izola

La-68

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. člena
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastninske-
ga preoblikovanja podjetij objavlja Riba,
d.o.o., Izola program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 1250/95 - MB z dne 19. 12.
1995.

1. Splošni podatki o podjetju

1.1 Firma:  Riba,  ribištvo  na  morju,
d.o.o.

Sedež: Izola, Dantejeva 2.
Matična številka podjetja: 55405200.
Šifra podskupine dejavnosti: 020301.
Osnovne dejavnosti podjetja: ribolov ter

vzdrževalno remontna dela na plovnih ter
raznih električnih aparatih.

1.2 Pravna oblika organiziranosti: druž-
ba je registrirana pri pristojnem registrskem
sodišču v Kopru po sklepu Srg 1004//91 z
dne 9. 1. 1992, pod št. reg. vložka
1-2607-00, kot družba z omejeno odgovor-
nostjo.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve in notra-

njega odkupa skupaj – 60%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju uporabilo naslednjo kombinacijo nači-
nov lastninskega preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena zakona,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Riba, d.o.o., Izola, poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce v družbah s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki so na podlagi dele-
žev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo pred-
ložijo svoje lastniške certifikate v zameno za
delnice ter tako sodelujejo v interni razdeli-
tvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak
delovnik od 8. do 12. ure na blagajni pod-
jetja. Rok je prekluziven (upravičenec, ki
zamudi rok, ne more sodelovati pri interni
razdelitvi delnic podjetja).

Podjetje bo za interno razdelitev delnic
podjetja namenilo 20% družbenega kapita-
la.

V primeru, da bo ostal del delnic, name-
njenih interni razdelitvi nerazdeljen, bo pod-
jetje izvedlo interni razpis za ožje družinske
člane zaposlenih.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti od
njihove izdaje, razen z dedovanjem. Podjet-
je bo delnice vodilo v dematerializirani obli-
ki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Riba, d.o.o., Izola, poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja ter zaposlene, bivše zaposlene
in upokojene delavce v družbah s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki so na podlagi dele-
žev v njegovi lasti, da v roku 30 dni od
objave javnega poziva v časopisu Delo vpla-
čajo delnice ter tako postanejo udeleženci
notranjega odkupa delnic podjetja.

Delnice bo mogoče vplačati na poseben
privatizacijski podračun št. 51430-698-6387
z navedbo: “Plačilo kupnine za delnice no-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 218 Št. 4 – 26. I. 1996

tranjega odkupa”. Delnice se odkupujejo s
50% popustom. Rok za vplačila je prekluzi-
ven (upravičenec, ki zamudi rok, ne more
sodelovati pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja).

Podjetje  bo  za  notranji  odkup  delnic
namenilo  40%  družbenega  kapitala  pod-
jetja.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa imajo lastnosti iz 35. čle-
na uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij. Podjetje
bo delnice vodilo v dematerializirani obliki.

5. Dodatne informacije
Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne

informacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 066/67-625, ali
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba
je Sonja Kekič.

Riba, d.o.o., Izola

Št. 5/96 La-72

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavljamo vsebino
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Hmezad Agrina, p.o., Žalec. Program
lastninskega preoblikovanja je z odločbo št.
LP 01323/1995-DD z dne 27. 12. 1995
odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo.

1. Splošni podatki o podjetju
Naziv: Hmezad Agrina, p.o., Žalec.
Sedež: Celjska cesta 7, Žalec.
Matična številka: 5151031.
Dejavnost: 070250 Trgovina na debelo

z mešanim blagom.
Organiziranost: družbeno podjetje.
2. Predvidena lastniška struktura kapita-

la po preoblikovanju:
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj

20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa do

40%.
3. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja pod-
jetja:

– prenos navadnih delnic na sklade –
40% družbenega kapitala,

– interna delitev – do 20% družbenega
kapitala,

– notranji odkup – do 40% družbenega
kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Interna razdelitev delnic
Hmezad Agrina, p.o., poziva vse upravi-

čence, to je zaposlene, nekdanje zaposlene
in upokojence, da v 30 dneh po objavi tega
oglasa v dnevniku Delo in na oglasni deski
podjetja zamenjajo lastniška certifikate in
potrdila za neizplačane osebne dohodke za
delnice in tako sodelujejo pri interni razdeli-
tvi delnic podjetja.

Če bo vrednost tako zbranih lastniških
certifikatov in potrdil večja od 20% vredno-
sti družbenega kapitala, bo podjetje prese-
žek certifikatov in potrdil v celoti in propor-
cionalno uporabilo za notranji odkup delnic
podjetja.

Če bo vrednost tako zbranih lastniških
certifikatov in potridl manjša kot znaša 20%
vrednosti družbenega kapitala, bo podjetje v
roku 14 dni objavilo na oglasni deski podjet-
ja interni razpis in poziv za zamenjavo last-
niških certifikatov ožjih družinskih članov
zaposlenih v Hmezad Agrini. Razpis v dru-
gem krogu bo trajal 30 dni. V primeru pre-
sežka lastniških certifikatov ožjih družinskih
članov bo podjetje zapolnilo razpisano kvoto
delnic tako, da bo presežke certifikatov ožjih
družinskih članov proporcionalno znižalo.

Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti
na ta način, bo podjetje preneslo na Sklad
RS za razvoj skladno z zakonom.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so oznake B, so navadne in imenske delnice,
dajejo pravico do upravljanja in dividende
ter so prenosljive po dveh letih od njihove
izdaje. Pred tem rokom so prenosljive le z
dedovanjem.

Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-
zirani obliki, na računih udeležencev, ude-
ležencem interne razdelitve pa bo izdalo
začasnice po vpisu družbe v sodni register.

Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh od objave tega oglasa v Delu in na
oglasni deski podjetja, vpišejo in vplačajo
delnice podjetja s 50% popustom. Notranje-
mu odkupu je namenjenih 40% vseh delnic.
Te delnice bo podjetje najprej preneslo na
Sklad za razvoj in tako odkupilo 20% pre-
nesenih delnic. Preostale 4/5 prenesenih del-
nic bo podjetje odkupilo najkasneje v na-
slednjih štirih letih. Delnice se vplačujejo s
presežnimi certifikati in potrdili po 25.a čle-
nu in z gotovino. Upravičenci se s pisno
izjavo na vpisnici odločijo, da pristopijo k
programu notranjega odkupa in v združenje
delničarjev. Ko upravičenci plačajo kupni-
no za celoten paket 20% delnic, postanejo
udeleženci notranjega odkupa. Organizacija
programa notranjega odkupa bo določena s
pravili notranjega odkupa.

Delnice notranjega odkupa, ki jih upra-
vičenci pridobijo v zameno za lastniške cer-
tifikate in potrdila, so navadne delnice ozna-
ke D in so enake delnicam interne razdeli-
tve. Delnice, ki jih v okviru notranjega od-
kupa udeleženci pridobijo s plačilom z
gotovino, so navadne delnice oznake C in so
neprenosljive izven notranjega odkupa, ra-
zen v primeru dedovanja. Prenosljivost del-
nic oznake C je omejena z zahtevo, da števi-
lo udeležencev notranjega odkupa ne pade
pod 1/3 zaposlenih.

5. Način vplačila
Lastniške certifikate in potrdila udele-

ženci predložijo na sedežu podjetja vsak
delovni dan od 11. do 13. ure. Gotovinska
vplačila izvršijo na privatizacijski podračun
podjetja št. 50750-698-90163 z navedbo
“Plačilo kupnine za navadne delnice oznake
C v notranjem odkupu”. 30-dnevni rok za
predložitev lastniških certifikatov in potrdil,
vpis in vplačilo delnic je prekluziven – upra-
vičenec, ki zamudi rok, ne more sodelovati
pri interni razdelitvi oziroma notranjem od-
kupu delnic podjetja.

6. Dodatne informacije lahko dobite na
sedežu podjetja osebno ali po tel.
063/715-311 pri Kovačič Mirku.

Hmezad Agrina, p.o., Žalec

La-73

Na osnovi programa lastninskega preob-
likovanja, ki ga je delavski svet podjetja
Marmor Hotavlje, p.o., sprejel na svoji seji
dne 9. 8. 1994 in katerega je z odločbo št.
LP 00551-1/1995-ST z dne 27. 12. 1995
odobrila Agencija za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo (v nadaljevanju: agencija) ter v
skladu z zakonom o lastninskem preobliko-
vanju podjetja Marmor Hotavlje, p.o., ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja,
kot sledi:

1. Firma: Marmor Hotavlje, p.o., Go-
renja vas.

Sedež: Hotavlje 40, Gorenja vas.
2. Dejavnost: podskupina in šifra dejav-

nosti: proizvodnja in obdelava kamna
(012001).

3. Predviden način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja
družbenega kapitala:

– prenos 40% delnic, izdanih za družbe-
ni kapital na Sklad za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, Odškodninski sklad ter
Sklad RS za razvoj, zaradi nadaljnje odpro-
daje pooblaščenim investicijskim družbam,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% delnic, izdanih za družbeni kapital,

– notranji odkup v višini 40% delnic,
izdanih za družbeni kapital,

– večanje lastniškega kapitala z izdajo
dodatnih 12,3% delnic.

4. Predstavitev značilnosti interne razde-
litve in notranjega odkupa

Interna razdelitev
Upravičenci:

I. krog: zaposleni, bivši zaposleni, upo-
kojenci podjetja.

II. krog: ožji družinski člani zaposlenih
podjetja.

Upravičenci iz prvega kroga bodo delni-
ce vpisovali v 30-dnevnem roku, pri čemer
se rok za vpis prične z dnem objave tega
oglasa. Kolikor v navedenem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic, namenjenih in-
terni razdelitvi, kar bo najkasneje v 10 dneh
po zaključku razpisa ugotovila posebna ko-
misija, bo z objavo internega razpisa najka-
sneje v naslednjih 10 dneh začel teči nov
15-dnevni rok za vpis delnic s strani ožjih
družinskih članov (II. krog).

Kolikor tudi v drugem krogu ne bo vpi-
sanih in vplačanih vseh 20% delnic, bo pod-
jetje preostanek delnic preneslo na Sklad RS
za razvoj, zaradi nadaljnje odprodaje poob-
laščenim investicijskim družbam.

V drugem krogu bo razpis zaključen pred
iztekom 15-dnevnega roka, če bodo pred-
časno vpisane in vplačane vse delnice iz
interne razdelitve.

Kolikor bo v prvem krogu vpisanih in
vplačanih več kot 20% delnic, bo presežek
lastniških certifikatov uporabljen v notra-
njem odkupu.

Delnice, pridobljene iz interne razdeli-
tve, so neprenosljive 2 leti od pridobitve,
razen z dedovanjem.

Notranji odkup

Upravičenci: zaposleni, bivši zaposleni
in upokojenci podjetja.

Upravičenci bodo delnice lahko vplače-
vali v gotovini ali z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
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Upravičenci vplačujejo delnice s 50%
popustom, vse delnice notranjega odkupa
pa morajo biti vplačane najkasneje v nadalj-
njih 4 letih od začetka programa. Program je
uspešen samo, če v njem sodeluje najmanj
1/3 vseh zaposlenih podjetja.

Kolikor program ne bi bil uspešen, se
vse delnice iz tega naslova prenesejo na
Sklad za razvoj v obliki prednostnih imen-
skih delnic.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30-dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave tega
oglasa v dnevnem časopisu in na oglasni
deski podjetja.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma. Vse delnice
so redne, imenske in dajejo poleg pravice do
udeležbe na dobičku in stečajni masi podjet-
ja tudi pravico do upravljanja, razen del
delnic, ki jih upravičenci še niso odkupili od
Sklada.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
podpisovali tudi pristop k delniškemu spo-
razumu.

Večanje lastniškega kapitala
Dodatno k izdanim delnicam za družbe-

ni kapital bo podjetje izdalo 12,3% delnic,
namenjenih večanju lastniškega kapitala.

Podjetje bo v postopku večanja kapitala
uporabilo zbiranje ponudb z javnim razpi-
som, ki bo objavljen posebej.

Poziva vse upravičence k vpisu delnic
preoblikovanega podjetja, kot sledi:

– upravičenci I. kroga interne razdeli-
tve, da v 30 dneh od objave oglasa in poziva
v dnevnem časopisu in na oglasni deski,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifi-
kate,

– upravičence II. kroga interne razdeli-
tve, da v 15 dneh od dneva internega razpisa
vpišejo preostale delnice v zameno za last-
niške certifikate,

– upravičence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in tega poziva v
dnevnem časopisu in na oglasni deski, vpi-
šejo in vplačajo delnice programa notranje
razdelitve.

Tako delnice iz interne razdelitve, kakor
iz programa notranjega odkupa, bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali v splo-
šni službi podjetja vsak delovni dan od 10.
do 14. ure, v okviru rokov, opredeljenih
zgoraj.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila ter razpisa
so na razpolago pri vodji finančno računo-
vodskega sektorja Tepina Juretu.

Marmor Hotavlje, p.o.
Gorenja vas

La-74

Podjetje Merx, rekreacijsko turistični
center Golte Mozirje, p.o., objavlja program
lastninskega preoblikovanja, ki ga je Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo odobrila z odločbo št. LP
01325/1995-MG z dne 27. 11. 1995.

1. Firma: Merx, rekreacijsko turistični
center Golte Mozirje, p.o.

Skrajšana firma: Merx, RTC Golte Mo-
zirje, p.o.

Sedež: Radegunda 19c, Mozirje.
Matična številka: 5243033.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Temeljnem sodišču v Celju, enota Celje, pod
vložno številko Srg 1137/89.

2. Osnovne dejavnosti podjetja:
– prevoz potnikov z žičnicami in vlečni-

cami,
– gostinske storitve: nastanitev, hrana in

drugo,
– prevoz blaga drobnih potrebščin,
– storitve organiziranja športnorekreacij-

skih aktivnosti in tekmovalnih prireditev,
– serivisiranje in vzdrževanje naprav ver-

tikalnega transporta in mehanizacije za ure-
janje smučišč,

– izposojanje in servisiranje športne
opreme,

– prodaja razglednic, zemljevidov,
– turistično posredovanje.
3. Podjetje je v družbeni lastnini s polno

odgovornostjo. Nastalo je s sprejemom sta-
tuta na referendumu dne 17. 11. 1989 iz
tedanje enovite delovne organizacije RTC
Golte v okviru SOZD Merx Celje.

4. Podjetje se bo preoblikovalo v družbo
z omejeno odgovornostjo, predvidena last-
niška struktura kapitala preoblikovanega
podjetja pa je naslednja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 9,84%,

– Slovenski odškodninski sklad 9,84%,
– Sklad za razvoj (oziroma investicijske

družbe) 34,45%,
– Republika Slovenija 1,6%,
– upravičenci iz interne razdelitve in no-

tranjega odkupa 44,27%.
5. Podjetje se lastninsko preoblikuje z

naslednjo kombinacijo načinov:
– prenos navadnih deležev na sklade v

višini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev deležev do vseh mož-

nih 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup deležev do vseh mož-

nih 40% družbenega kapitala.
6. Javni poziv k vpisu deležev
Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja Merx RTC
Golte Mozirje, p.o. in njegovih pravnih pred-
hodnikov ter ožje družinske člane zaposle-
nih, da v roku 30 dni od dne objave tega
poziva v dnevniku Delo, predložijo lastniške
certifikate v zameno za deleže podjetja in
tako sodelujejo v interni razdelitvi deležev.

Deleži, pridobljeni v interni razdelitvi so
navadni, imenski in so neprenosljivi dve leti
od izdaje, razen z dedovanjem na osnovi
pravnomočnega sklepa.

Notranji odkup deležev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja Merx RTC
Golte Mozirje, p.o. in njegovih pravnih
predhodnikov, da v roku 30 dni od dne
objave tega poziva v dnevniku Delo, vpiše-
jo in vplačajo deleže podjetja s 50% popu-
stom in tako postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Deleže v notranjem odkupu lah-
ko upravičenci vplačajo s presežki lastniških
certifikatov in z gotovino na poseben priva-
tizacijski podračun podjetja št.
52810-698-000-0071442.

Deleži, pridobljeni v notranjem odkupu
so navadni, imenski in za čas trajanja notra-
njega odkupa niso prenosljivi izven udele-

žencev notranjega odkupa, razen z dedova-
njem na osnovi pravnomočnega sklepa.

Deleže iz interne razdelitve in notranjega
odkupa bodo upravičenci vpisovali in vpla-
čevali na sedežu podjetja v prostorih tajniš-
tva, v 30 dnevnem prekluzivnem roku, od
dne objave tega poziva v dnevniku Delo, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom deležev podpisovali tudi pristop
k pravilom notranjega odkupa ter soglasje k
aktu o preoblikovanju podjetja z vsebino
družbene pogodbe.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastninje-
nju podjetja na sedežu podjetja osebno ali na
tel. 063/831-111 pri Marjanu Prelogu.

Merx RTC Golte Mozirje

Št. 3/96 La-75

1. Emona-Maximarket, d.o.o., Ljublja-
na, Trg republike 1, Ljubljana, v okviru
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizaci-
jo z odločbo št. LP 01182/1995-DD z dne
18. 12. 1995 objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja
Firma podjetja se glasi: Emona-Maxi-

market,  d.o.o.,  Ljubljana,  Trg  republike
1.

1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Trg
republike 1.

1.1.3 Matična številka podjetja je
5004730.

1.1.4 Dejavnost podjetja
Šifra dejavnosti je 070131.
Dejavnost podjetja je predvsem prodaja

na drobno in gostinska dejavnost.
1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je družba z omejeno odgovor-

nostjo v mešani lastnini.
Kapitalski deleži družbenikov so nasled-

nji:
– družbeni kapital podjetja – 59,82%,
– Emona VPS, d.o.o., v likvidaciji –

31,33%,
– Skupina Emona, r.o. – 1,67%,
– družbeniki fizične osebe – 7,18%.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja

Kapitalski Delničar
delež v %
– 6,84 – Kapitalski sklad pokojninskega

zavarovanja,
–  6,84 – Slovenski odškodninski sklad,
– 13,68 – Sklad RS za razvoj,
– 43,30 – zaposleni in ostali upravičenci,
– 29,34 – Emona VPS, d.o.o., v likvidaciji.
 100,00

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

čine lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade,
– interno razdelitev,
– notranji odkup.
1.3.2 Podjetje se bo ob izvedbi lastnin-

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:
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– 10% družbenega kapitala oziroma
6,84% celotnega osnovnega kapitala na Ka-
pitalski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala oziroma
6,84% celotnega osnovnega kapitala na Slo-
venski odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala oziroma
13,68% celotnega osnovnega kapitala na
Sklad RS za razvoj;

1.3.3 interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetja, ki ustre-
zajo:

– 20% družbenega kapitala oziroma
13,68% celotnega osnovnega kapitala;

1.3.4 preneslo na sklad za prodajo zapo-
slenim, bivšim zaposlenim in upokojencem
podjetja, ter zanje odkupilo navadne delnice
iz 25. člena zakona, ki ustrezajo

– 40% družbenega kapitala oziroma
27,37% celotnega osnovnega kapitala;

1.3.5 zamenjalo obstoječe poslovne de-
leže, ki ustrezajo kapitalskemu deležu ob-
stoječih družbenikov v višini 31,59% celot-
nega osnovnega kapitala, za novo izdane
delnice družbe.

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence –

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Delo, predložijo last-
niške certifikate v zamenjavo za navadne
delnice z oznako B iz interne razdelitve.

2.1.2 Delnice za interno razdelitev so na-
vadne delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja tako, da
vsaka delnica nosi en glas,

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

– se glasijo na ime,
– so neprenosljive dve leti od njihove

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 4.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja

pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2. Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku Delo, predložijo lastniške certifi-
kate v zamenjavo za navadne delnice z oz-
nako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske člane zaposlenih šteje-
jo: zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živijo v dalj časa trajajoči življenjski skup-
nosti, otroci oziroma posvojenci zaposlene-
ga, starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je
zaposleni po zakonu dolžan vzdrževati.

2.2.2 V primeru, da bodo družinski čla-
ni predložili v zamenjavo več certifikatov
(izpolnili več lastniških nakaznic) kot jih je
predvidenih za ta namen, se bodo njihova
vplačila v certifikatih sorazmerno zmanjša-
la, o čemer jih bo podjetje obvestilo v roku
15 dni po izteku roka za vplačilo.

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence –

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Delo, z denarjem
vplačajo navadne delnice podjetja z oznako
C iz notranjega odkupa po prodajni ceni

3.500 SIT (že upoštevan 50%-ni popust) za
delnico.

2.3.2 Delnice za notranji odkup so na-
vadne delnice prve emisije z oznako C, ki:

– se glasijo na ime,
– dajejo pravico do upravljanja tako, da

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 4.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

– so prenosljive v okviru programa no-
tranjega odkupa med udeleženci notranjega
odkupa,

– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja
pravico do poplačila sorazmernega dela iz
stečajne oziroma likvidacijske mase.

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev, bosta potekala v roku 30
dni od dne te objave v časopisu Delo, na
sedežu podjetja v Ljubljani, Trg republike
1, vsak delavnik (od ponedeljka do petka)
med 8. in 14. uro.

3.2 Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacijski
podračun podjetja št.
50100-698-000-0025323.

Pri plačilu je treba navesti: plačilo kupni-
ne za delnice iz notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro, pri Slavici
Crnkovič ali Pavlu Grozniku, na sedežu pod-
jetja, tel. 061/12-56-000.

Emona-Maximarket, d.o.o.
Ljubljana

Št. 695/96 La-79

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Industrija
bombažnih izdelkov Kranj, p.o., ki ga je
odobrila Agencija za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo z odločbo št. LP 00797/1995-BR
z dne 22. 12. 1995, ter v skladu z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij, pod-
jetje IBI Kranj, p.o., Cesta Staneta Žagarja
35, objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma: Industrija bombažnih izdel-
kov Kranj, p.o.

Sedež: Kranj, Cesta Staneta Žagarja 35.
2. Matična številka: 5036640.
3. Dejavnost: 012521.
Osnovna dejavnost podjetja je:
– proizvodnja tkanin iz bombažnih, vi-

skoznih, sintetičnih vlaken in filamentov ter
tkanin iz njihovih mešanic,

– proizvodnja preje in sukanca iz bom-
bažnih, viskoznih in sintetičnih vlaken.

4. Zaposleni: podjetje na dan objave za-
posluje 364 delavcev.

5. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je IBI Kranj, p.o., je v 100% družbeni lasti.

6. Predvideni način oziroma kombinaci-
ja načinov lastninskega preoblikovanja:

– prenos 10% delnic na Sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad Republike
Slovenije za razvoj,

– interna razdelitev v višini do 20% raz-
pisanih delnic,

– notranji odkup v višini do 40% razpi-
sanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje IBI Kranj, p.o., poziva vse za-

poslene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30-dnevnem roku po objavi
tega oglasa in poziva v časopisu Delo ter na
oglasni deski podjetja, vpišejo delnice v za-
meno za lastniške certifikate. Upravičenec,
ki zamudi 30-dnevni rok za predložitev last-
ninskega certifikata, ne more sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Če v nave-
denem roku ne bo vpisanih 20% delnic,
namenjenih interni razdelitvi, bo podjetje z
internim razpisom pozvalo ožje družinske
člane zaposlenih, da v roku 10 dni zamenja-
jo lastniške certifikate za delnice podjetja.
Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen niti na
ta način, bo podjetje preneslo na Sklad za
razvoj v skladu z zakonom. V primeru, če
bo vrednost predloženih lastniških certifika-
tov večja od 20% osnovnega kapitala, bo
presežek certifikatov proporcionalno upo-
rabljen za notranji odkup. Podjetje bo delni-
ce vodilo v obliki začasnic v dematerializi-
rani obliki. Delnice iz interne razdelitve so
navadne, se glasijo na ime, dajejo pravico
do upravljanja in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje IBI Kranj, p.o., poziva vse za-

poslene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v 30 dneh po objavi tega oglasa
in poziva v časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom. Udeleženci se s pisno izjavo
odločijo, da pristopijo k programu notranje-
ga odkupa. Vse delnice notranjega odkupa
morajo biti vplačane najkasneje v nadaljnjih
4 letih od začetka programa. Program je
uspešen samo, če v njem sodeluje najmanj
1/3 vseh zaposlenih v podjetju. Upravičenci
vplačujejo delnice pri podjetju, ta pa tako
zbrana sredstva v obliki kupnine nakaže
Skladu za razvoj.

Kolikor po izteku 4 let podjetje na račun
udeležencev ne bi uspelo odkupiti vseh, za
ta namen izdanih delnic, se preostanek lah-
ko prenese na Sklad za razvoj.

Upravičenci bodo lahko delnice vpiso-
vali in vplačevali v 30-dnevnem roku, ki
začne teči z dnem objave tega oglasa.

Delnice, ki jih podjetje ne bo odkupilo
za upravičence v prvem obroku, bo do do-
končnega odkupa zadržal in z njimi uprav-
ljal Sklad. Delnice, pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa so, dokler pro-
gram ni zaključen, prenosljive samo znotraj
programa, v nadaljevanju pa v skladu z
določili statuta in delniškega sporazuma.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku pod-
jetja tudi pravico do upravljanja, razen del
delnic v okviru programa notranjega odku-
pa, prenesenih na Sklad, za odkup v nasled-
njih 4 letih. Nominalna vrednost delnic je
10.000 SIT, prodajna cena je 10.010 SIT.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali vsak
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delovni dan od 9. do 14. ure, na sedežu
podjetja IBI Kranj, p.o., Cesta Staneta Ža-
garja 35. Delnice in gotovinska vplačila se
lahko v okviru zgoraj opredeljenih rokov
vplačajo na poseben privatizacijski podra-
čun podjetja št. 51500-698-3845 z naved-
bo: plačilo kupnine za delnice podjetja v
notranjem odkupu.

9. Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne
informacije v zvezi s programom in pogoji
vpisa in vplačila pri Meti Žibert, tel.
064/241-050, int. 24.

Industrija bombažnih
izdelkov Kranj, p.o.

La-80

Skladno s predpisi o lastninskem preob-
likovanju podjetij ter na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja družbenega
podjetja Juteks, kemijsko-tekstilno podjetje,
p.o., Žalec, ki ga je sprejel delavski svet
podjetja na seji dne 18. 10. 1994, 3. 3. 1995
in 10. 10. 1995, ter ga je z odločbo št. LP
00996/1996-MR z dne 12. 1. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, objavljamo program lastninskega
preoblikovanja podjetja Juteks, p.o., Žalec.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma in sedež: Juteks, kemijsko-tek-

stilno podjetje, p.o., Žalec, Hmeljarska uli-
ca št. 1.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču Celje, enota
Celje, pod reg. št. vložka 1-72-00.

2. Matična številka: 5037590.
3. Dejavnost: 011949 Druga predelava

plastičnih mas.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje, ki je 100% v družbeni lasti.
II. Lastninsko preoblikovanje podjetja
1. Predvidena lastniška struktura preob-

likovanega podjetja
Nominalna vrednost osnovnega (nomi-

niranega) kapitala podjetja znaša
641,432.000 SIT, od česar bo odpadlo na
posamezne delničarje:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 8,61%,

– Slovenski odškodninski sklad – 8,61%,
– Sklad RS za razvoj – 17,23%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 17,23%,
– udeleženci notranjega odkupa –

27,56%,
– udeleženci javne prodaje – 6,89%,
– rezervirano za denacionalizacijske

upravičence (začasno prenos na Sklad RS za
razvoj po 14. členu ZLPP) – 13,87%.

Odstotek delnic Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja se
bo povečal za vrednost neplačanih davkov
in prispevkov za neto osnovne plače, ustrez-
no pa se bo zmanjšal delež upravičencev iz
interne razdelitve in notranjega odkupa.
Podjetje bo delnice vodilo v nematerializira-
ni obliki.

2. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja

Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-
nju družbenega kapitala, katerega nominal-
na vrednost znaša 552,496.000 SIT upora-
bilo naslednje načine:

– prenos navadnih delnic na sklade: 40%
družbenega kapitala (10% Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

10% Slovenski odškodninski sklad in 20%
Sklad RS za razvoj),

– interna razdelitev delnic: 20% družbe-
nega kapitala,

– notranji odkup delnic: 32% družbene-
ga kapitala,

– javna prodaja delnic: 8% družbenega
kapitala.

III. Javni poziv
1. Interna razdelitev delnic
Pozivamo vse zaposlene, bivše zaposle-

ne in upokojence podjetja Juteks ter družb,
ki so delno v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od dneva objave poziva v časopisu Delo,
svoje certifikate in potrdila o neizplačanih
osnovnih plačah predložijo podjetju v za-
meno za delnice interne razdelitve. Če bo
vrednost predloženih certifikatov in potrdil
presegala 20% družbenega kapitala, se naj-
prej koristijo potrdila, morebitni presežki
potrdil in certifikatov pa bodo proporcio-
nalno za vsakega udeleženca uporabljeni pri
notranjem odkupu.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice (z ozna-
ko B), glasijo na ime in so neprenosljive 2
leti od izdaje, razen z dedovanjem.

2. Notranji odkup delnic
Pozivamo vse zaposlene, bivše zaposle-

ne in upokojence podjetja Juteks ter družb,
ki so delno v njegovi lasti, da v roku 30 dni
od dneva objave poziva v časopisu Delo,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom
v okviru programa notranjega odkupa.

Upravičenci lahko delnice vplačujejo z
morebitnim presežkom certifikatov in potr-
dil, s katerimi so sodelovali v interni razdeli-
tvi (delnice oznake D) ali pa z denarnimi
vplačili (delnice oznake C) na poseben pri-
vatizacijski podračun št. 50750-698-90142,
z navedbo “plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa”. Pri plačilu z gotovino se
cena delnic valorizira z indeksom drobno-
prodajnih cen do dneva objave poziva.

Če bo vrednost vplačil za delnice notra-
njega odkupa presegala predvidenih 32%
družbenega kapitala, se najprej za vse udele-
žence v celoti upoštevajo predloženi certifi-
kati, ostale oblike vplačil pa se proporcio-
nalno zniža za vsakega udeleženca.

Če notranji odkup 32% družbenega ka-
pitala ne bo realiziran z enkratnim odku-
pom, bodo upravičenci v naslednjih letih
odkupili od Sklada RS za razvoj vsako leto
najmanj 1/4 ostanka delnic, v skladu s pro-
gramom notranjega odkupa.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
notranjega odkupa, imajo lastnosti iz 35.
člena uredbe o pripravi LPP. Delnice iz in-
terne razdelitve in notranjega odkupa bodo
upravičenci vpisovali in vplačevali na sede-
žu podjetja v času, ki bo objavljen v pozivu
v Delu.

3. Javna prodaja delnic
Pozivamo domače fizične in pravne ose-

be iz Republike Slovenije, da v roku 30 dni
od dneva objave poziva za vključitev v jav-
no prodajo delnic, ki bo objavljen v Delu,
vpišejo in vplačajo delnice Juteksa z zame-
njavo za lastniške certifikate ali gotovino.
Pri tem imajo domače fizične osebe (držav-
ljani RS) prednostno pravico odkupa, ki se
realizira takole:

– če pravne in fizične osebe pri vpisu
skupaj presežejo razpisano število delnic za

več kot 30%, se ob upoštevanju povečane
cene sorazmerno zniža število delnic samo
pravnim osebam, preveč vplačana kupnina
pa se jim neobrestovano vrne,

– v primeru, da že fizične osebe same
presežejo razpisano število delnic za več kot
30%, se najprej v celoti izločijo vplačila
pravnih oseb, državljanom pa se ob upošte-
vanju povečane cene sorazmerno zmanjša
število delnic, preveč plačana kupnina pa se
neobrestovano vrne.

Izhodiščna prodajna cena delnic je 1.536
SIT za lastniške certifikate državljanov, za
plačilo v gotovini pa se ta cena valorizira z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva razpisa javne prodaje.

Končna prodajna cena delnice se obliku-
je takole:

– če se vpiše manj kot 70% razpisanih
delnic, se delnice prodajo po 70% prodajne
cene, neodkupljene delnice pa se prenesejo
na Sklad RS za razvoj,

– če se vpiše do 30% manj ali več delnic
od razpisanih, se cena delnice zniža ali zviša
za enak odstotek, vpisovalcem pa se propor-
cionalno zviša ali zniža število delnic,

– če se vpiše več kot 30% delnic od
razpisanih, se cena delnice poviša za 30%,
vpisovalcem (ob upoštevanju prednostne
pravice državljanov) pa se proporcionalno
zniža vpisano število delnic, preveč plačana
kupnina pa se neobrestovano vrne.

Posamezna fizična ali pravna oseba lah-
ko za gotovino kupi največ 300 delnic.

Vpisna mesta za javno prodajo in ostale
informacije bodo objavljeni v pozivu v ča-
sopisu Delo.

IV. Dodatne informacije v zvezi s pro-
gramom lastninskega preoblikovanja oziro-
ma izvedbo posameznih načinov lahko inte-
resenti dobijo osebno na sedežu podjetja ali
po tel. 063/715-310, interno 52 ali 60 (An-
dreja Turnšek, Jože Zajc).

Juteks, kemijsko-tekstilno
podjetje, p.o., Žalec

La-81

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij in uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij objavljamo program lastninske-
ga preoblikovanja Tovarne klobukov Šešir
Škofja Loka, d.o.o., Kidričeva 57, Škofja
Loka, ki ga je z odločbo št. LP
01083/1996-NGT z dne 21. 12. 1995 odo-
brila Agencija Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Tovarna klobukov
Šešir Škofja Loka, d.o.o., Kidričeva 57,
Škofja Loka.

2. Matična številka: 5034248.
3. Šifra dejavnosti: 012699.
4. Pravna oblika organiziranosti: druž-

beno podjetje z omejeno odgovornostjo v
100% družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 8,08%,

– Odškodninski sklad – 8,08%,
– Sklad Republike Slovenije za razvoj –

16,17%,
– interna razdelitev delnic – 16,16%,
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– notranji odkup – 32,32%,
– znani lastniki – 2,30%,
– rezervirano za upravičence iz denacio-

nalizacijskih postopkov – 16,89%.
6. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev – 20% družbenega

kapitala,
– notranji odkup – 40% družbenega ka-

pitala.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
Interna razdelitev delnic
Šešir, d.o.o., poziva vse zaposlene, bivše

zaposlene in upokojence podjetja, da v roku
30 dni od objave odobrenega programa v
Uradnem listu RS, v časopisu Delo in na
oglasni deski podjetja, predložijo lastniške
certifikate v zamenjavo za “navadne” delni-
ce interne razdelitve.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bomo po končanem 1. krogu objavili
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih (2. krog) na oglasni deski podjetja.

V primeru predložitve lastniških certifi-
katov, ki presegajo vrednost delnic, name-
njenih interni razdelitvi, se interna razdeli-
tev delnic izvrši proporcionalno za vse upra-
vičence, presežek certifikatov pa se lahko
uporabi za kupnino za prvi paket delnic v
programu notranjega odkupa delnic podjet-
ja. V primeru preplačila ožjih družinskih
članov se interna razdelitev za ožje družin-
ske člane izvede proporcionalno, za zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja – upravičence interne razdelitve, pa v
celoti.

Nerazdeljeni del kapitala, namenjenega
interni razdelitvi, se po končanem roku raz-
pisa za predložitev certifikatov prenese na
Sklad RS za razvoj.

Notranji odkup
Šešir, d.o.o., poziva vse zaposlene, bivše

zaposlene ter upokojence podjetja, da sode-
lujejo pri notranjem odkupu “navadnih” del-
nic podjetja s 50% popustom ter možnostjo
obročnega odplačevanja v roku 30 dni po
objavi v časopisu Delo.

V notranjem odkupu lahko upravičenci
sodelujejo s presežnimi certifikati iz interne
razdelitve ter denarnimi vplačili. Kupnina
za gotovinska vplačila se revalorizira z in-
deksom rasti maloprodajnih cen do dneva
plačila kupnine skladu. Gotovinska vplačila
se bodo zbirala na posebnem privatizacij-
skem podračunu, ki ga je podjetje odprlo pri
Agenciji za plačilni promet, št.
51510-698-000-0003504.

Upravičenci s pisno izjavo ter plačilom
kupnine za prvi paket delnic notranjega od-
kupa pristopijo k programu notranjega od-
kupa in postanejo udeleženci programa no-
tranjega odkupa. V naslednjih štirih letih bo
podjetje predvidoma od Sklada odkupilo
delnice notranjega odkupa vsako leto vsaj
1/4 oziroma prej.

Odkup delnic notranjega odkupa se bo
predvidoma vršil postopno. Podjetje bo od
sklada takoj odkupilo vsaj 20% delnic, na-
menjenih notranjemu odkupu.

Kolikor vplačane delnice ne bi dosegale
navedenega kumulativnega odkupa, se rok
za vplačilo podaljša za tri mesece. Če po

preteku podaljšanega roka podjetje ne bi
zagotovilo odkupa delnic od Sklada, se
neodkupljene delnice prenesejo na Sklad RS
za razvoj kot navadne delnice po sklepu
organa upravljanja, program pa se šteje kot
uspešen v zmanjšanem – vplačanem obse-
gu.

Če vplačila udeležencev presežejo zne-
sek kupnine za delnice notranjega odkupa,
se vplačani zneski znižajo po kriteriju pov-
prečnega dohodka udeleženca zadnjih treh
mesecev tako, da spremeni razmerje, ki je
nastalo z vplačilom.

Vplačilo delnic bo potekalo na sedežu
podjetja od 8. do 12. ure, 30 dni po dnevu
objave javnega poziva v časopisu Delo.

8. Lastniške certifikate in gotovinska
vplačila bo podjetje zbiralo na sedežu pod-
jetja vsak delovni dan od 8. do 12. ure, v
30-dnevnem roku.

9. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja so na voljo vsak delovni dan od 8. do
12. ure, pri Pinterič Miru ali Jarc Mariji, po
tel. 064/634-222 ali osebno na sedežu pod-
jetja Šešir Škofja Loka, d.o.o.

Šešir Škofja Loka, d.o.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 122-40/95 Ob-130

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

gospodarskem oddelku Višjega sodišča v
Mariboru.

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na

Okrožnem sodišču v Kopru,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Kranju,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Krškem,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na

Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču na Ptuju,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Delovnem in socialnem sodišču v Ljublja-
ni,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na
Delovnem in socialnem sodišču v Ljublja-
ni, oddelek v Kranju,

– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na
Delovnem sodišču v Mariboru,

– 1 prosto mesto okrožnega sodnika na
Delovnem sodišču v Mariboru, oddelek na
Ptuju.

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Domžalah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Idriji,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Jesenicah,

– 6 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Krškem,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Lenartu,

– 13 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru,

– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Murski Soboti,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Ormožu,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Ptuju,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Radovljici,

– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Trebnjem,

– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču na Vrhniki.

II. na podlagi 101. člena zakona o sod-
niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94):

a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani.

b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Novem mestu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah.
Razpisni pogoji
K I/a, K II/a;
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in poseb-
ne pogoje za izvolitev na mesto višjega sod-
nika, določene v 11. členu zakona o sodniš-
ki službi;

K I/b;
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in poseb-
ne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu zakona o
sodniški službi;

K I/c, K II/b;
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena in poseb-
ne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega
sodnika, določene v 9. členu zakona o sod-
niški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 700-08/89-2/3 Ob-175

Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve na podlagi prvega odstavka
3. člena zakona o Družbenem pravobranil-
cu Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 69/95)
razpisuje delovno mesto

– namestnika  Družbenega  pravobra-
nilca Republike Slovenije.
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Kandidat mora izpolnjevati pogoje iz
tretjega odstavka 3. člena zakona o Družbe-
nem pravobranilcu Republike Slovenije, in
sicer:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da je poslovno in zdravstveno sposo-

ben,
– da je osebnostno primeren za opravlja-

nje funkcije,
– da aktivno obvlada slovenski jezik,
– da je diplomirani pravnik s pravniškim

državnim izpitom ali diplomirani ekonomist
in ima najmanj pet let delovnih izkušenj,

– da ni bil pravnomočno obsojen za kaz-
nivo dejanje, ki se preganja po uradni dolž-
nosti.

V skladu s 4. členom akta o notranji orga-
nizaciji in sistemizaciji delovnih mest Druž-
benega pravobranilca Republike Slovenije je
kraj poslovanja namestnika Državnega pra-
vobranilca Republike Slovenije v Celju.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev in življenjepisom naj kan-
didati pošljejo v petnajstih dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Dr-
žavni zbor Republike Slovenije, Komisija za
volitve, imenovanja in administrativne zade-
ve (prijava na razpis), Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Ob-108

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
razpisuje naslednja prosta dela in naloge:

Območna enota Celje:
1. vodja OE – svetovalec direktorja –

1 izvajalec.
Območna enota Murska Sobota:
1. vodja OE – svetovalec direktorja –

1 izvajalec.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev izpolnjevati še naslednje:
Območna enota Celje:
Pod 1:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– pedagoški strokovni izpit,
– 8 let delovnih izkušenj.
Dodatna znanja:
– znanje enega svetovnega jezika,
– delo z računalnikom,
– izkušnje pri vodenju.
Območna enota Murska Sobota:
Pod 1:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– pedagoški strokovni izpit,
– 8 let delovnih izkušenj.
Dodatna znanja:
– znanje enega svetovnega jezika,
– delo z računalnikom,
– izkušnje pri vodenju.
Delovno razmerje bomo z izbranimi

kandidati sklenili za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

Pisne prijave s podatki o izpolnjevanju
pogojev z opisom dosedanjega dela naj kan-
didati pošljejo v 8 dneh na naslov: Zavod RS
za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana, z ozna-
ko “za razpis”.

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili v 30 dneh po končanem zbiranju
prijav.

Vsa pojasnila dobijo kandidati na Zavo-
du RS za šolstvo, tel. 061/1333-266.

Zavod RS za šolstvo

Št. C50 Ob-148

MIC, p.o., Bohinj, Ribčev laz 63, Bo-
hinjsko Jezero, razpisuje prosto delovno me-
sto

direktorja.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjuje še naslednje:

– najmanj srednješolska izobrazba,
– da s svojim delom dokazuje organiza-

cijske sposobnosti.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4 leta.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z

dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh
po objavi na naslov: MIC, p.o., Bohinj, Rib-
čev laz 63, Bohinjsko Jezero.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po končanem razpisu.

CŠOD Ljubljana

Št. 015 Ob-170

Svet Doma starejših občanov Krško, Ce-
sta 4. julija 56, razpisuje v skladu s 26. in 27.
členom statuta delovno mesto

direktorja – za mandatno dobo 4 let.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki

jih določa 69. člen in drugi odstavek 56.
člena zakona o socialnem varstvu, imeti mo-
ra strokovne in organizacijske sposobnosti.

Kandidati naj vlogi poleg ostalih doka-
zil, priložijo program dela zavoda.

Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od
dneva objave razpisa na naslov: Svet Doma
starejših občanov Krško, Cesta 4. julija 56,
Krško, z oznako “Prijava na razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 20
dneh po končanem postopku.

Dom starejših občanov Krško

Razpisi
javnih natečajev

Ob-119

Športno društvo Jesenice, Ledarska 4,
Jesenice objavlja naslednji

javni razpis
za oddajo gradbenih, obrtniških in

instalacijskih del pri izvedbi sanitarij v
športni dvorani Podmežakla na

Jesenicah
1. Predmet javnega razpisa je izvedba

gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
pri izvedbi sanitarij v športni dvorani Pod-
mežakla na Jesenicah.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 5,000.000 SIT.

3. Rok za izvedbo razpisanih del je 40
koledarskih dni.

4. Zainteresirani ponudniki naj predloži-
jo svoje ponudbe v zapečatenih kuvertah v
roku 15 dni po pošti ali osebno v 15 dneh na
naslov društva z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba”.

5. Ponudniki lahko vložijo svojo ponud-
bo za vsa razpisana dela, lahko pa tudi za
posamezne vrste del.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan, ki je določen za oddajo po-
nudb. Predstavniki ponudnikov lahko sode-
lujejo pri odpiranju ponudb z ustreznimi
pooblastili.

7. Podrobneje je obseg in vrsta razpisa-
nih del razvidna iz razpisane dokumentaci-
je, ki jo lahko ponudniki dvignejo na Šport-
nem društvu Jesenice, Ledarska 4, vsak de-
lovni dan od 12. do 14. ure ob plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT.

Športno društvo Jesenice

Št. 353-08/95-04 Ob-120

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Kranj objavlja

javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje javne snage v

mestu Kranj
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje javne

snage v mestu Kranj.
3. Razpisno dokumentacijo dobite v pro-

storih Mestne občine Kranj, soba 215/II od
8. do 12. ure.

4. Čas vzdrževanja: leto 1996 z mož-
nostjo podaljšanja na 5 let.

5. Orientacijska vrednost del je
12,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti za naročnika po doslej sklenje-
nih pogodbah,

– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-
jev.

7. Interesenti morajo oddati ponudbe do
12. ure petnajstega dne po objavi tega razpi-
sa na naslov: Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, Kranj, v sobi 215/II. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj! Ponudba za vzdrževanje javne
snage.”

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13. uri v prostorih Mestne občine Kranj,
soba 216/II.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v 30 dneh po
odpiranju ponudb.

Mestna občina Kranj

Št. 15/1 Ob-121

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 26/94)
objavljamo

javni razpis
za nakup naslednje strojne

in programske računalniške opreme
A. Strojna oprema:
1. Tiskalnik črtne kode Fargo Allegro –

1 kom,
2. Terminal VT 510 – 3 kom,
3. Tiskalnik HP Laserjet 5L – 1 kom,
4. PC 486 DX4-100 (15” monitor, 8 MB

del. spomin, graf. kartica 1 mb ram, trdi disk
1080 MB, miška...) – 1 kom,
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5. PC Pentium-100 (17” monitor, 16 MB
del. spomin, graf. kartica SVGA Diamond
Stealth 64-2 MB, trdi disk 1080 MB, miš-
ka...) – 2 kom,

6. PC 486 DX4-100 (15” monitor,
16 MB del. spomin, graf. kartica SVGA Dia-
mond Stealth 64-2 MB, trdi disk 1080 MB,
miška...) – 2 kom

7. Tiskalnik HP Deskjet 850 C – 2 kom,
8. Tiskalnik HP Inkjet (format A3) –

1 kom,
9. Scanner barvni A4 Primax – 1 kom,
10. Razširitev CD-Rom – 3 kom,
11. Škatle za shranjevanje disket (po 10

disket) – 9 kom,
12. Škatle za shranjevanje disket (po 50

disket) – 9 kom.
B. Programska oprema:
1. MS DOS 6.22 Euro;
2. WINDOWS 95:
  – Word for Windows 95,
  – Office for Windows 95 Standard,
  – Corel Draw for Windows 95,
  – Word for Windows 6, Euro;
3. AUTOCARD 13 (za okolje Windows);
4. ARCHICAD (štud. verzija) – za PC;
5. NORTON Com. (za okolje Windows).
Prijave na razpis sprejemamo 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo 12 dni (2 delovna

dneva po izteku razpisnega roka) po objavi
v Uradnem listu RS na Fakulteti za arhitek-
turo ob 12. uri.

Fakulteta za arhitekturo

Ob-122

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. 9/94) Rudnik Ži-
rovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas,
objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta nadzora vpliva

posledic izkoriščanja uranove rude na
okolje

1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,
Todraž 1, Gorenja vas.

2. Predmet razpisa: izdelava projekta
nadzora vpliva posledic izkoriščanja urano-
ve rude na okolje, ki obsega:

2.1 Določitev metodologije, lokacij, rokov
in obdobje ugotavljanja vpliva posledic traj-
nega prenehanja izkoriščanja uranove rude;

2.2 Določitev mejnih vrednosti vpliva
posledic izkoriščanja, na osnovi katerih se
bodo morale opravljati sanacije stanja, tako
da bo na osnovi anomalij možno opredeliti
njihov vzrok, oziroma vrsto sanacije;

2.3 Utemeljitev in opredelitev potrebne-
ga spremljanja zdravstvenega stanja delav-
cev, določitev metodologije, roke in obdob-
je spremljanja in delavce, katerih zdravstve-
no stanje se mora spremljati.

Predmet projektnih rešitev pod točkama
2.1 in 2.2 predstavlja kabinetno obdelavo
arhivskih podatkov, ki temelji na statistični
obdelavi dolgoletnih meritev in je pri tem
potrebno opredeliti:

– metodologijo ugotavljanja vpliva po-
sledic izkoriščanja na okolje,

– parametre, ki se morajo še nadalje me-
riti in ugotavljati, lokacije in roke meritev,

– mejne vrednosti na osnovi katerih se
bodo morale opraviti sanacije stanja,

– obdobja v katerem se morajo posa-
mezni paramatri ugotavljati.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
3,500.000 SIT.

4. Rok: pričetek razpisanih del je predvi-
den v mesecu marcu 1996, rok končanja
celotnega projekta je 30. november 1996.

5. Ponudniki lahko dajo ponudbo na ce-
loten razpis pod točko 2 ali na posamezen
del (pod točko 2.1 – 2.3).

Vsebina ponudbe in merila za izbor na-
jugodnejšega ponudnika so razvidna iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Razpisno dokumentacijo dobite (pla-
čilo materialnih stroškov) na Rudniku Ži-
rovski vrh, in sicer od 29. januarja 1996
dalje.

Dodatne informacije vam posreduje Mar-
jan Uršič (tel. 064/681-200) vsak dan od 10.
do 12. ure.

7. Ponudbo v skladu z zahtevami razpi-
sne dokumentacije pošljite do vključno
15. februarja 1996 do 11. ure na naslov
Rudnik Žirovski vrh, Todraž 1, Gorenja
vas. Ponudba mora biti v zaprti kuverti in
označena: “Ne odpiraj, projekt nadzora!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 15. fe-
bruarja 1996 v prostorih Rudnika Žirovski
vrh (Todraž 1) Gorenja vas. Prisotni pred-
stavniki morajo komisiji predložiti pisna
pooblastila za zastopanje ponudnika.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Rudnik Žirovski vrh

Št. 354-35-6/96-1800-13 Ob-123

Mestna občina Maribor objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izdelavo registra industrijskega

onesnaževanja z odpadnimi vodami v
Mestni občini Maribor

1. Investitor: Mestna občina Maribor, za
katero vodi projekt Komunalna direkcija
Maribor, Slovenska 40.

2. Predmet razpisa: projektna naloga –
izdelava registra industrijskega onesnaževa-
nja ter ocena obremenitve čistilne naprave z
odpadnimi vodami iz industrije – 4 faza.

3. Vsebina projektne naloge: izdelava
kompletnega katastra industrijskih onesna-
ževalcev, ki imajo tehnološke odpadne vo-
de, oziroma onesnaženje večje kot 100 PE.
Podatki iz ocene obremenitve I., II. in III.
faze je potrebno preveriti in vnesti v konč-
ni register. V registru razen osnovnih po-
datkov o podjetju mora biti razvidna koli-
čina in koncentracija odpadnih voda ter
podatki o predčiščenju oziroma čistilnih
napravah v teh podjetjih ter poraba in viri
vode.

4. Podatki – dokumentacija: ponudniki
lahko dodatne informacije pridobijo pri Ha-
lužanu, Slovenska 40, tel. 062/20-080 ali
062/20-197.

5. Orientacijska vrednosti naročila je 4,5
mio. SIT.

6. Ponudniki so lahko pravne in fizične
osebe, ki izvajajo ali vodijo projekte, ki so
predmet razpisa.

7. Ponudbi mora biti predloženo:
– dokazilo o imenu, sedežu in matični

številki iz Registra organizacij in obrti Za-
voda RS za statistiko in navedbo registrira-
nih dejavnosti. Za fizične osebe tudi osebni
podatki in dokazilo o državljanstvu ter do-
kazilo o izpolnjevanju obveznosti do drža-
ve,

– ponudnikove predloge strategij in re-
šitve za izvedbo projekta (dolgoročno in
ažurno vodenje registra ter nadzor),

– dokumentacija, ki zajema ponudbeno
ceno z roki za plačilo,

– podatki o strokovni usposobljenosti
ponudnika in kadrovski zasedbi ponudnika,

– podatke o strokovnih referencah na
podobnih projektih in kontaktne osebe na-
ročnikov navedenih strokovnih referenc,

– gantogram izvedbe projektne naloge
(trajanje projektne naloge je predvidoma
3,5 meseca od podpisa pogodbe),

– v ponudbi je potrebno navesti končno
obliko poročila (število kopij, obvezna obli-
ka računalniške obdelave).

Ponudnik sme predložiti samo eno po-
nudbo.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis – RIO – ne
odpirati”. Na ovojnici mora biti tudi naslov
in telefonska številka ponudnika.

9. Ponudniki morajo oddati ponudbe na
gornji naslov v roku 20 dni od datuma
objave razpisa. Ponudbe se lahko oddajo po
pošti, vendar morajo prispeti do naročnika
najkasneje do roka oddaje.

10. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika v roku
5 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.

11. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni pisno v roku 10 dni od datuma
odpiranja ponudb. Investitor si pridržuje pra-
vico, da izbere izvajalca tudi na podlagi
ocene o najkompleksnejši vsebini ponudbe
in ocene o referenčnih projektih.

Št. 353-00-1/96-1850-60 Ob-131

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa
A. Izgradnja plinovodnega omrežja po

naslednjih ulicah:
– plinovod po delu Dogoške ulice,

DN 200, dolžina ca. 165 m,
– plinovod po delu Walicheve ulice,

DN 150, dolžina ca. 115 m,
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– plinovod po Mirni ulici, DN 100, dol-
žina ca. 123 m,

– plinovod po Opekarski ulici, DN 100,
dolžina ca. 190 m,

– plinovod po Modrinjakovi ulici,
DN 150, dolžina ca. 180 m,

– plinovod po Rožletovi ulici, DN 100,
dolžina ca. 162 m.

Ocenjena vrednost del je ca. 25,000.000
SIT.

Pričetek del marec 1996.
Podatki pod A. iz tega razpisa so na

razpolago na Komunalni direkciji Maribor,
Slovenska 40, soba 108 (Škerbinek). Po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih naka-
žejo na žiro račun št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”
z virmanskim nalogom ali položnico.

B. Ureditev cest
1. Ureditev ceste: rekonstrukcija Mladin-

ske ulice od Kosarjeve do Trubarjeve v dol-
žini ca. 700 m. Pričetek del maj 1996, rok za
izvedbo je 30 dni, ocenjena vrednost
35,000.000 SIT.

Podatki pod B. iz tega razpisa so na raz-
polago na sedežu Komunalne direkcije Ma-
ribor, Slovenska 40, soba 107/I, (Selinšek).
Ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

2. Izgradnja cestne mreže v Kamnici, ki
obsega:

– Cesto “C” od P-11 do Vrbanske ceste v
dolžini 100 m,

– Cesto “A” od ceste “C” do P-12 s par-
kiriščem v dolžini 170 m,

– lokalna cesta št. 8762 – od M/3 do
ceste “A” v dolžini 200 m,

– lokalna cesta št. 8762 – od ceste “A”
do Vrbanske ceste v dolžini 60 m,

– komunalni vodi: vodovod, cestna ka-
nalizacija, javna razsvetljava, PTT vodi.

Ocenjena vrednost 60,000.000 SIT.
Pričetek del maj 1996, rok izvedbe ceste

“C” 30 dni, ostalo 60 dni.
3. Ureditev pločnika v dolžini 710 m in

avtobusnih postajališč ob M/10 Šentiljska
cesta v Mariboru, od P 61 do P 96 – po desni
strani.

Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
Pričetek del april 1996, rok izvedbe 45

dni.
Podatki pod B. iz točke 2. in 3. tega

razpisa so na razpolago na Komunalni di-
rekciji Maribor, Slovenska ul. 40, soba št.
110 (Brecl). Ponudniki lahko dvignejo raz-
pisno dokumentacijo ob predhodnem plači-
lu zneseka 5.000 SIT, ki ga nakažejo na žiro
račun št. 51800-840-070-62233 “Drugi pri-
hodki za komunalne dejavnosti” z virman-
skim nalogom ali položnico.

C. Kanalizacija v KS Miklavž
– Gradiška ulica ∅800 v dolžini 150 m,

∅ 1.000 m v dolžini 168 m,
– Kurirčkova ulica ∅ 600 v dolžini 60

m, ∅ 700, v dolžini 261 m,
– Ulica Zlatke Kerer ∅ 600 v dolžini

134 m,
– Ulica Planičevih ∅ 600 v dolžini 186 m.
Ocenjena vrednost 70,000.000 SIT.
Pričetek del marec 1996.

Podatki iz C. tega razpisa so na razpolago
na sedežu Komunalne direkcije Maribor,
Slovenska 40, soba 106/I (Juratić). Ponud-
niki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih nakažejo na
žiro račun št. 51800-840-070-62233 “Dru-
gi prihodki za komunalne dejavnosti” z vir-
manskim nalogom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bodo

dela obračunavala po enotnih cenah in koli-
činah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Ponudnik pripravi predračun na podlagi po-
pisa del. V predračunu mora biti naveden
datum veljavnosti cene (najmanj 30 dni od
dneva predložitve) in datum veljavnosti po-
nudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami materia-
lov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani “Splošni in tehnič-
ni pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov,”

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– vgrajena oprema mora imeti zagotov-
ljeno servisiranje v Republiki Sloveniji,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Pogoji naročnika:
– naročnik si pridržuje pravico obravna-

vati ponudbe za posamezne investicije tudi
ločeno.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo

mora ponudnik oddati naročniku na gornji
naslov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispeti
do naročnika najkasneje do roka oddaje.

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb na
postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,

– opremljenost z ustrezno gradbeno me-
hanizacijo,

– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija Maribor

Št. 18/96 Ob-132

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrast-
nik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, ob-
javlja v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo stroja za izdelavo prog v

jamah RTH, d.o.o.
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12.

2. Predmet razpisa: nabava stroja za izde-
lavo prog z naslednjimi tehničnimi pogoji:

– sposobnost rezanja okroglega profila >
∅ 4.100 (ca. 13 m2),

– višina reza 4,5 m,
– širina reza ca. 4,5 m,
– globina podreza 0,5 m,
– sposobnost rezanja hribine trdnosti do

100 MPa,
– napajalna napetost naj bo 500 do

1.000 V,
– stroj mora biti opremljen s progovnim

stikalom in kabelskim kontrolnikom ter us-
treznim kablom v dolžini ca. 200 m,

– hitrost vožnje naj bo do 5 m/min,
– max širina pluga 2,5 m,
– max masa posameznega sklopa za

transportiranje na mesto montaže naj ne pre-
sega 6 t,

– skupna masa naj bo do 25 t.
3. Strokovne informacije  je mogoče do-

biti na odelku za investicije RTH, Trg revo-
lucije 7, Trbovlje, tel. 0601/22-144, interna
264 vsak dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost je 60,000.000
SIT.

5. Rok za izdobavo stroja je 31. 5. 1996.
6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z

12. členom odredbe o postopku za oddajo
javnih naročil. V ponudbi naj bo zajeta mož-
nost kreditiranja s pogoji.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok,
– kvaliteta,
– cena,
– fiksnost cen,
– kreditiranje,
– obročno odplačevanje.
8. Rok za oddajo ponudbe je 30 kole-

darskih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je trideseti dan, dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
trideset koledarskih dni.

Ponudbe, oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka.

Ponudnik pošlje ponudbo na naslov: Jav-
no podjetje Rudnik Trbovlje-Hrastnik,
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d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12. Ponud-
be naj bodo v zaprti kuverti z oznako “Po-
nudba za stroj za izdelavo prog – Ne odpi-
raj!”

9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan
po preteku trideset koledarskih dni po obja-
vi v Uradnem listu RS, ob 10. uri na oddelku
za investicije RTH, d.o.o., Trg revolucije 7,
v Trbovljah.

Pooblaščene osebe ponudnikov, ki bodo
prisotne pri odpiranju ponudb, morajo imeti
ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Št. 21 Ob-133

Na podlagi plana nabav osnovnih sred-
stev za leto 1995, ki ga je sprejel Upravni
odbor na seji 23. 2. 1995, razpisuje Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme v poslovnih

prostorih ZPIZ Novo mesto
1. Naročnik je Zavod za pokojninsko in

invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolod-
vorska 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je dobava in montaža
opreme za poslovne prostore ZPIZ Novo
mesto, Novi trg 2 v Novem mestu, v orienta-
cijski vrednosti 15,000.000 SIT.

3. Rok za pričetek montaže je 20. marec
1996.

4. Rok dokončanja del je 15. april 1996.
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 podrob-
nejše informacije dobijo ponudniki na ZPIZ
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, od
29. 1. do 2. 2. 1996, od 9. do 12. ure, po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.
061/1324-122, Marjan Tomažič.

7. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo najkasneje do 16. fe-
bruarja 1996 do 14. ure vložiti ponudbo
osebno v vložišču ZPIZ Slovenije, Kolod-
vorska 15, Ljubljana.

8. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti pisno ponud-
bo v skladu z 12. členom odredbe o postop-
ku 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 –
ponudba ZPIZ Novo mesto – oprema”.

10. Odpiranje dospelih ponudb bo 20.
2. 1996 ob 9. uri, v prostorih Zavoda, Ko-
lodvorska 15, Ljubljana, mala sejna dvora-
na 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 20 dni po odpiranju po-
nudb.

12. Opcija ponudb mora biti najmanj 50
dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Razpisovalec ponudniku ne prizna-
va nobenih stroškov v zvezi z izdelavo po-
nudbe.

14. Objava ne zavezuje naročnika, 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.

Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

Slovenije

Št. 40310/003/96 3100 10 Ob-135

Mestna občina Maribor objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za izvedbo monitoringa onesnaženosti

zraka na območju Mestne občine
Maribor

1. Nosilec: Mestna občina Maribor, za
katero vodi projekt Zavod za varstvo oko-
lja, Maribor, Slovenska 40.

2. Predmet razpisa: monitoring onesna-
ženosti zraka na območju Mestne občine
Maribor.

3. Vsebina projektne naloge je na razpo-
lago pri nosilcu naloge.

4. Podatki – dokumentacija: ponudniki
lahko dodatne informacije pridobijo na Za-
vodu za varstvo okolja, Maribor, Slovenska
40, tel. 062/20-080 ali 062/20-197.

5. Orientacijska vrednost naročila je od 6
do 7 mio SIT za leto 1996.

6. Ponudniki so lahko pravne in fizične
osebe, ki izvajajo ali vodijo naloge, ki so
predmet razpisa.

7. Ponudbi mora biti predloženo:
– dokazilo o imenu, sedežu in matični

številki iz Registra organizacij in obrti Za-
voda RS za statistiko in navedbo registrira-
nih dejavnosti. Za fizične osebe tudi osebni
podatki in dokazilo o državljanstvu ter do-
kazilo o izpolnjevanju obveznosti do drža-
ve;

– dokumentacija, ki zajema ponudbeno
ceno z roki za plačilo;

– podatki o strokovni usposobljenosti po-
nudnika in kadrovski zasedbi ponudnika;

– podatki o strokovnih referencah na po-
dobnih projektih in kontaktne osebe naroč-
nikov navedenih strokovnih referenc;

– v ponudbi je potrebno navesti končno
obliko dnevnega, mesečnega in letnega po-
ročila (število kopij, obvezna oblika raču-
nalniške obdelave).

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpisa – MOZ –
ne odpirati”. Na ovojnici mora biti tudi na-
slov in telefonska številka ponudnika.

9. Ponudniki morajo oddati ponudbe na
gornji naslov v roku 20 dni od datuma
objave razpisa. Ponudbe se lahko oddajo po
pošti, vendar morajo prispeti do naročnika
najkasneje do roka oddaje.

10. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika v roku
5 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo

določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.

11. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni pisno v roku 10 dni od datuma
odpiranja ponudb. Investitor si pridržuje pra-
vico, da izbere izvajalca tudi na osnovi oce-
ne o najkompletnejši vsebini ponudbe in
ocene o referenčnih projektih.

12. Z izbranim ponudnikom bo sklenjen
5-letni sporazum z možnostjo podaljšanja
ter vsakoletne pogodbe.

Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Št. 006-1/95 Ob-136

Mestna občina Novo mesto, Uprava
Mestne občine, Sekretariat za komunalne
zadeve Novo mesto, Seidlova cesta 1, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za vzdrževanje javnih

zelenih površin v Novem mestu za
obdobje 1996–1998

1. Naročnik je Mestna občina Novo me-
sto.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
vzdrževanje javnih zelenih površin v No-
vem mestu.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT letno.

4. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo ob plačilu materialnih stroškov v viši-
ni 2.000 SIT na Upravi Mestne občine Novo
mesto, Sekretariatu za komunalne zadeve,
Seidlova cesta 1 (soba št. 32, tel.
068/317-232 – Antonija Milojevič), v 7
dneh od dneva objave razpisa, vsak delovni
dan med 8. in 14. uro.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost in opremlje-
nost,

– reference,
– ponudbena cena.
6. Ponudba mora biti sestavljena sklad-

no z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil.

7. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
do 12. ure od dneva objave razpisa, na
naslov: Uprava Mestne občine Novo me-
sto, Sekretariat za komunalne zadeve, Seid-
lova cesta 1. Ponudba mora biti v ovojnici,
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, zele-
ne površine – ponudba”. Če se izteče rok za
oddajo ponudbe na dela prost dan, se šteje
rok za oddajo ponudbe prvi naslednji de-
lovni dan.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po roku za oddajo ponudb ob 12.
uri, v prostorih Uprave Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, soba št. 67/II.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o izi-
du razpisa v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Št. 0044/5-308/1/96 Ob-134

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
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javlja na podlagi zakona o proračunu (Ur. l.
RS, št. 26/94) in v zvezi z odredbo postopka
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo zaščitnih ograj

1. Predmet javnega razpisa je nakup 1315
kosov jeklenih, vroče cinkanih zaščitnih
ograj, dimenzije 1900 × 1250 × 500 mm.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 9,500.000 SIT.

3. Naročnik si pridržuje pravico spre-
membe količin.

4. Lokacija dostave: Vodovodna 93/a,
Ljubljana.

5. Rok dobave: čimprej po podpisu po-
godbe oziroma najpozneje do konca marca
1996.

6. Razpisno-tehnično dokumentacijo za
izdelavo ponudbe dobijo interesenti, proti
predložitvi pooblastila, na MNZ, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana, pri Vipavec Zdenki.

Dodatne informacije za izdelavo ponud-
be dobijo ponudniki na tel. 1325-125 (int.
4425 ali 4451), pri Čibej Angelu.

7. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti podjetja,
– overjeno registracijo podjetja s strani

sodišča za dejavnost, katere predmet je javni
razpis, ki ne sme biti starejša od treh mese-
cev na dan odpiranja ponudb,

– podatke o organizaciji podjetja, številu
zaposlenih ter tehnični in tehnološki oprem-
ljenosti,

– BON 1 in 2 ali 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece,

– seznam referenčnih naročnikov.
Cene za ponujeno opremo morajo biti

fiksne, izražene v SIT fco naročnikovo skla-
dišče, s posebej prikazanim prometnim dav-
kom.

Cene morajo biti oblikovane za plačilo v
najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi
računa.

8. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– cena,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi,
– garancija.
9. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, do 6. 2. 1996 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh za-
prtih ovojnicah. Na ovojnici z dokumenta-
cijo (registracija, podatki o boniteti) napiši-
te: “Ne odpiraj – dokumentacija št.
308/1-96”, na ovojnici s ponudbo pa napiši-
te: “Ne odpiraj – ponudba št. 308/1-96”.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

10. Odpiranje ponudb bo 7. 2. 1996 ob
9. uri, v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za
zastopanje.

11. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe,
ki v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vse-
bovale dokumentov iz 6. točke, bodo izlo-
čene iz nadaljnje obravnave.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 061-1/96 Ob-137

Na podlagi 20. člena zakona o finansira-
nju javne porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91,
7/93) ter odredbe o pogojih in načinu javne-
ga razpisa za oddajo določenih del, ki se
finansirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 24/92), objavlja Občina Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
betonskih stopnic za gledalce pri

nogometnem igrišču v Sežani
Predmet javnega razpisa so tribune za

gledalce v dolžini 60 m in širine 5 m na južni
strani nogometnega igrišča v Sežani.

V ponudbi mora biti izdelan projekt ozi-
roma idejna skica rešitve ter v ceni morajo
biti zajeta vsa gradbena in obrtniška dela za
predpisano izvedbo.

Okvirna vrednost investicije je 7,000.000
SIT.

I. faza je v vrednosti 3,000.000 SIT in se
izvaja v letu 1996

II. faza je v vrednosti 4,000.000 SIT in
se izvaja v letu 1997

Ponudbe na javni razpis je potrebno od-
dati v sprejemno pisarno Občine Sežana do
srede 14. 2. 1996 do 11.  ure.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na “Ne odpiraj” z imenom “Izdelava beton-
skih stopnic za gledalce pri nogometnem
igrišču v Sežani” .

Odpiranje ponudb bo v sredo 14. 2. 1996
ob 13. uri v pisarni tajnika Občine Sežana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
stojni morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so :

– cenenost ponudbe,
– osnovni kalkulativni elementi,
– strokovna usposobljenost izvajalca z

dokazilom o registraciji in odločbo o izpol-
njevanju predpisanih pogojev za opravlja-
nje dejavnosti,

– reference,
– plačilni pogoji,
– najcenejši ponudnik, ni nujno, da je

najugodnejši,
Zgoraj navedena dela bodo opravljena v

letu 1996.
Termin bo določen s pogodbo.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-

sa v 10 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Sežana

Ob-145

Občine Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe objavlja

javni razpis
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI za adaptacijo starega dela občinske

zgradbe v Krškem
A. Splošni pogoji

1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izdelava projektne

dokumentacije PGD in PZI za adaptacijo
starega dela občinske zgradbe v Krškem:

– pritličje netto ca. 716 m2,
– 1. nadstropje netto ca. 585 m2,
– 2. nadstropje netto ca. 585 m2.
3. Orientacijska cena: 2,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe: PGD 60 dni, PZI 30 dni

po predaji PGD.
5. Merila za izbor: ponujena cena, plačilni

pogoji (kompenzacija, fiksnost cen), rok iz-
vedbe, strokovna usposobljenost projektanta
in reference s področja del, realnost ponudbe,
popolnost ponudbe, dodatne ugodnosti.

B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu,

morajo v razpisnem roku predložiti pisno
ponudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika in pod-

izvajalcev,
– dokazilo o registraciji,
– ceno z vključenim prometnim davkom
– plačilne pogoje (naročnik ne nudi

avansa),
– akceptni nalog v višini 10% kot garan-

cija za resnost ponudbe,
– reference ponudnika in podizvajalcev
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje

nudenih del,
– izjavo, da je seznanjen z razpisnii po-

goji,
– izjavo, da se strinja, da naročnik ni

obvezen sprejeti najcenejšo ponudbo kot
najugodnejšo,

– izjavo, da bo pri sestavi pogodbe upo-
števal tehnične in ostale pogoje,

– osnutek pogodbe.
2. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj –

ponudba za izdelavo tehnične dokumen-
tacije starega dela občinske zgradbe Krško”
je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
najkasneje 20. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure na Oddelku za gospodar-
sko infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14,
kjer bo isti dan ob 12.30 javno odpiranje
ponudb v sejni sobi “E” Občine Krško.

3. Razpisno dokumentacijo z navodili
ponudniku lahko interesenti dvignejo v sed-
mih dneh po objavi v Uradnem listu RS od
8. do 10. ure na oddelku za gospodarsko
infrastrukturo Občine Krško proti plačilu
nepovratnih zneskov 10.000 SIT, na žiro
račun Občine Krško, št. 51600-630-13042.

4. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Oddelku za gospodarsko
infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14, pri
Francu Glinšku, dipl. inž. ali Milošu Kuko-
vičiču, na telefonsko številko 0608 22 771.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po javnem odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 028/96 Ob-146

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa 9.
redne seje Občinskega sveta Občine Šentjer-
nej z dne 6. 11. 1995 (št. 061-95/150) ob-
javlja Občina Šentjernej

ponovni javni razpis
za izdelavo grba, pečata in zastave

Občine Šentjernej
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1. Naročnik: Občina Šentjernej, Trubar-
jeva c. 5, Šentjernej.

2. Predmet razpisa: izdelava grba, pečata
in zastave Občine Šentjernej.

3. Rok prijave: trideset dni po objavi v
Uradnem listu RS.

4. Ponudnik mora predložiti predloge za
vse predmete razpisa.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale celotne
razpisane naloge bodo zavrnjene. Ponudnik
sme predložiti več ponudb, če je možna
realizacija v več variantah. V eni ponudbi
sme ponuditi samo eno varianto.

5. Predviden rok dokončanja del je en
mesec po izbiri izvajalca.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
– cena,
– eventualni popusti,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
Naročnik ni obvezen izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

7. Ponudniki za pridobitev del morajo
predložiti naslednja dokazila:

– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– reference, ki so jih na področju razpi-
sanih nalog pridobili z dosedanjim delom

8. Ponudba mora biti oddana v zaprti
kuverti in pravilno opremljena - imeti mora
oznako “Ne odpiraj - javni razpis”.

Na kuverti mora biti naveden naslov po-
nudnika.

9. Ponudbe je potrebno poslati priporo-
čeno, najkasneje trideset dni po objavi v
Uradnem listu RS do 12. ure, lahko pa so do
istega roka izročene na naslov: Občina Šent-
jernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.

10. Odpiranje ponudb bo tretji dan po
roku za zbiranje ponudb ob 13. uri v prosto-
rih Občine Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šent-
jernej. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po
odpiranju kuvert.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Občini Šentjernej,
Trubarjeva c. 5, Šentjernej, tel. 068/81-408,
Kovačič Darja.

Št. 028/96 Ob-147

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
sklepa 2. izr. seje Občinskega sveta občine
Šentjernej z dne 31. 8. 1995 (št. 061/95-116)
objavlja Občina Šentjernej

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava razvojnega

projekta celostnega razvoja podeželja
in obnove vasi v Občini Šentjernej
1. Naročnik: Občina Šentjernej, Trubar-

jeva 5, Šentjernej.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

razvojnega projekta celostnega razvoja po-
deželja in obnove vasi v Občini Šentjernej,
po metodologiji Ministrstva za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano RS Ljubljana ter
dispoziciji naloge, ki jo je pripravila Občina
Šentjernej.

3. Okvirna vrednost del: 3,000.000 SIT
4. Predvideni rok za dokončanje razpi-

sanih del: september 1996.
5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,

– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev,
– reference ponudnika, odgovornega

vodje projekta in sodelavcev,
– roke izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– predlog pogodbe,
– izjavo ponudnika o strinjanju, da naj-

cenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– ceno in način plačila,
– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– referenca na istovrstnih in podobnih

delih,
– ugodnejši rok izdelave,
– cena in pogoji plačila.
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo zainteresirani na Občini Šentjernej od
dneva objave razpisa dalje v tajništvu obči-
ne, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

8. Ponudniki morajo podpisane, žigosa-
ne in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo, v zapečateni ovojnici, z oz-
nako “Ponudba za izdelavo CRPOV Občine
Šentjernej, Javni razpis - Ne odpiraj”, z na-
vedenim ponudnikom, oddati v tajništvu
Občine Šentjernej, najkasneje 10. dan od
dneva objave razpisa, do 12. ure.

Ponudbe, poslane po pošti, morajo biti
poslane priporočeno in morajo prispeti v
vložišče naročnika do zgoraj navedenega
roka in ure.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan ob 13. uri, v prostorih Občine Šentjer-
nej.

9. Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

10. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom na sklene pogodbe
oziroma jo sklene za sporazumno dogo-
vorjeno fazo del, glede na finančno spo-
sobnost.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Izbrani ponudnik mora v osmih dneh od
obvestila o izboru skleniti pogodbo o izva-
janju del.

Občina Šentjernej

Ob-149

Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta Optični kabel

Nova Gorica–Grgar
1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo optičnega

kabla Nova Gorica–Grgar.
3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariu Pavliću ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Tele-
koma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v Novi
Gorici, telefonska številka: 065-1210, do 5.
2. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 6,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Nova Gorica–Grgar (delno v obstoječi

kabelski kanalizaciji in delno na obstoječi tk
liniji).

6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 4. 4. 1996,

predvideni rok končanja del je 10. 5. 1996.
7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajal-

ci del, ki so registrirani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za izva-
janje del ter izkušnje pri gradnji optičnih
kablov.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključno
12. 2. 1996 do 15. ure, na naslovu Telekom
Slovenije, p.o., PE Nova Gorica, Kidričeva
17, ali neposredno v službi za investicije
Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 4.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj - ponudba za izvedbo del O.K.
N. Gorica–Grgar.

10. Odpiranje ponudb bo 15. 2. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgradbe
Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v Novi
Gorici, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do ponudniki obveščeni najkasneje 5 dni po
odpiranju ponudb.

Ob-150

Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica, razpisuje na
podlagi 53. člena zakona o graditvi objek-
tov in 7. člena pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta optični kabel

Kobarid–Robič in krajevno kabelsko
omrežje Robič

1. Investitor
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Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-
ca, Kidričeva 17, Nova Gorica

2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo optičnega

kabla Kobarid–Robič in krajevnega kabel-
skega omrežja Robič.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavliću ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Tele-
koma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v Novi
Gorici, telefonska številka: 065-1210, do 5.
2. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 28,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Kobarid - Robič
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni rok pričetka del je 18. 3.

1996, predvideni rok končanja del je 15. 5.
1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajal-

ci del, ki so registrirani za gradnjo teleko-
munikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za izva-
janje del ter izkušnje pri gradnji optičnih
kablov in KKO.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključ-
no 12. 2. 1996 do 15. ure, na naslovu
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gorica,
Kidričeva 17,  ali  neposredno  v  službi  za
investicije Nova Gorica, Ulica Tolminskih
puntarjev 4.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izvedbo del O.K.
Kobarid–Robič in KKO Robič.

10. Odpiranje ponudb bo 15. 2. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgradbe
Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v Novi
Gorici, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do ponudniki obveščeni najkasneje 5 dni po
odpiranju ponudb.

Ob-151

Telekom  Slovenije,  p.o.,  PE  Nova
Gorica,  Kidričeva  17,  Nova  Gorica,
razpisuje na podlagi 53. člena zakona o
graditvi objektov in 7. člena pravilnika o
načinu  in  postopku  oddaje  graditve
objektov

javni razpis
za izvedbo gradnje objekta krajevno

kabelsko omrežje Slap ob Idrijci–Idrija
pri Bači

1. Investitor
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gori-

ca, Kidričeva 17, Nova Gorica.

2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za gradnjo krajevnega

kabelskega omrežja Slap ob Idrijci–Idrija
pri Bači.

3. Razpisna dokumentacija
Tehnično dokumentacijo, popise del in

razpisne pogoje lahko ponudniki dvignejo
pri Mariju Pavliću ali Alojzu Bolčina, v služ-
bi za investicije, v poslovnih prostorih Tele-
koma, Ulica Tolminskih puntarjev 4, v Novi
Gorici, telefonska številka: 065-1210, do 5.
2. 1996.

4. Vrednost del
Ocenjena vrednost del znaša: 20,000.000

SIT.
5. Lokacija objekta
Slap ob Idrijci–Idrija pri Bači.
6. Pričetek in dokončanje del
Predvideni  rok  pričetka  del  je  1.  4.

1996, predvideni rok končanja del je 1. 6.
1996.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izva-

jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne  strokovne  kadre  in  opremo  za
izvajanje  del  ter  izkušnje  pri  gradnji
KKO.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 9. člen pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov in interna
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Rok za oddajo ponudb je do vključ-
no 12. 2. 1996 do 15. ure, na naslovu
Telekom Slovenije, p.o., PE Nova Gorica,
Kidričeva 17, ali neposredno v službi za
investicije Nova  Gorica,  Ulica  Tolminskih
puntarjev 4.

Ponudbe morajo biti predane v enem
izvodu in v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za izvedbo del KKO
Slap ob Idrijci–Idrija pri Bači.

10. Odpiranje ponudb bo 15. 2. 1996 v
sejni sobi, v II. nadstropju poslovne zgradbe
Telekoma, Tolminskih puntarjev 4, v Novi
Gorici, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-

do ponudniki obveščeni najkasneje 5 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Nova Gorica

Ob-169

Javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega programa

CRPOV v Mestni občini Novo mesto
A. Splošni pogoji
1. Naročnik javnega razpisa je Mestna

občina Novo mesto, Seidlova 1, Novo me-
sto.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
razvojnega projekta celostnega razvoja po-
deželja in obnovo vasi za območje krajev-
nih skupnosti Uršna sela in Birčna vas, po
metodologiji Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano ter dispoziciji naloge,

ki jo je pripravila Mestna občina Novo me-
sto.

3. Okvirna vrednost del je 3,000.000
SIT.

4. Predviden rok za dokončanje razpisa-
nih del je september 1996.

B. Merila za izbor izvajalca
1. Kriteriji
– strokovnost in referenca ponudnika,
– poznavanje terena,
– ugodnosti glede sodelovanja strokov-

nih služb pri zbiranju dokumentacije, pri-
pravi gradiv ter zbiranju podatkov.

2. Posebni pogoji
Mestna občina Novo mesto na podlagi

razpisa ni dolžna skleniti pogodbe z nobe-
nim od ponudnikov v primeru previsokih
cen ali izpada sofinanciranja s strani Mini-
strstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no.

C. Drugi razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo z naslednjo vsebino:

– firma oziroma ime ponudnika,
– potrdilo o registraciji podjetja za de-

javnost, ki je predmet javnega razpisa (po-
trdilo ne sme biti starejše od treh mesecev),

– bonitetna poročila BON-1 in BON-2
ali BON-3, ki ne smejo biti starejša od 30
dni,

– struktura cen in plačilni pogoji (popu-
sti, fiksnost cen),

– vzorec pogodbe s ponudbenim pre-
dračunom,

– seznam izvedenih projektov z naslovi
naročnikov,

– vodenje kasnejših podprojektov ozi-
roma možne podizvajalce in delež njihovih
stroškov,

– garancijski roki.
Prednost imajo izvajalci, ki so že sodelo-

vali pri izvedbi projekta CRPOV.
2. Rok za oddajo ponudbe na javni raz-

pis je 15 dni po objavi le-tega v Uradnem
listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v sejni sobi Mestne občine Novo
mesto, Seidlova 1.

O rezultatih izbire bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v 8 dneh po izteku roka za
oddajo ponudbe.

3. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj -ponudba CRPOV za
KS Uršna sela in KS Birčna vas”. Na ovojni-
ci mora biti označeno ime ponudnika. Po-
nudba mora biti poslana ali vročena na na-
slov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova
1, Novo mesto.

4. Naročnik omogoča ponudnikom vpo-
gled v razpisno dokumentacijo od dneva
objave javnega razpisa dalje na Mestni obči-
ni Novo mesto, na sekretariatu za kmetijstvo
in turizem.

5. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpi-
sa in bodo pravilno in pravočasno prispele
na naslov naročnika. Ponudbe, ki ne bodo
vsebovale vseh zahtevanih elementov, bodo
ob odpiranju zavrnjene.

6. Izbrani ponudnik mora v osmih dneh
od obvestila o izboru skleniti pogodbo o
izvajanju del.

Mestna občina Novo mesto
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Št. 110-1/95 Ob-155A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slove-
nije za ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izdelava študije vpliva na
okolje in izdelavo končnega poročila o

vplivih na okolje za križišče cest v
Rogatcu

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 1. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Mojca Novak, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava štu-
dije vpliva na okolje Rogatec.” – M.N.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-155B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slove-
nije za ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: PZI projekt

rekonstrukcije križišča Kalce
magistralne ceste M 10/302 oziroma
M 10/303 z mag. ceste M 10-10/1033

in reg. cesto R 387/1412
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 29. do 31. 1. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 2. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na: Ne odpiraj, ponudba za “PZI rekon-
strukcije križišča Kalce.” – L.R.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 2. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 110-1/95 Ob-155C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slove-
nije za ceste kot investitor objavlja

javni razpis

za oddajo del:
1. Obnova talnih označb na območju

CP Kranj.
Orientacijska vrednost del znaša

32,000.000 SIT.
2. Obnova talnih označb na območju

CP Ljubljana.
Orientacijska vrednost del znaša

40,000.000 SIT.
3. Obnova talnih označb na območju

CP Nova Gorica.
Orientacijska vrednost del znaša

36,000.000 SIT.
4. Obnova talnih označb na območju

CP Celje.
Orientacijska vrednost del znaša

42,000.000 SIT.
5. Obnova talnih označb na območju

CP Novo mesto.
Orientacijska vrednost del znaša

42,000.000 SIT.
6. Obnova talnih označb na območju

CP Koper.
Orientacijska vrednost del znaša

38,000.000 SIT.
7. Obnova talnih označb na območju

CP Maribor.
Orientacijska vrednost del znaša

29,000.000 SIT.
8. Obnova talnih označb na območju

CP Koroška.
Orientacijska vrednost del znaša

19,000.000 SIT.
9. Obnova talnih označb na območju

M 10 (na območju CP Koper).
Orientacijska vrednost del znaša

18,000.000 SIT.
10. Obnova talnih označb na območju

Občin Kočevje in Ribnica.
Orientacijska vrednost del znaša

14,000.000 SIT.
11. Obnova talnih označb na območju

Občine Škofja Loka.
Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
12. Obnova talnih označb na območju

CP Ptuj.
Orientacijska vrednost del znaša

18,000.000 SIT.

13. Obnova talnih označb na območju
CP Murska Sobota.

Orientacijska vrednost del znaša
21,000.000 SIT.

14. Obnova talnih označb na območju
Občin Logatec in Cerknica.

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

15. Obnova talnih označb na območju
mesta Ljubljana.

Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 1. do 2. 2. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Marko Dra-
žumerič, dipl. inž. (tel. 061/314-060).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 2. 1996, razen za 11., 14. in
15. točko do 7. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

“1. Obnova talnih označb na področju
CP Kranj.” – M.D.

“2. Obnova talnih označb na področju
CP Ljubljana.” – M.D.

“3. Obnova talnih označb na področju
CP Nova Gorica.” – M.D.

“4. Obnova talnih označb na področju
CP Celje.” – M.D.

“5. Obnova talnih označb na področju
CP Novo mesto.” – M.D.

“6. Obnova talnih označb na področju
CP Koper.” – M.D.

“7. Obnova talnih označb na področju
CP Maribor.” – M.D.

“8. Obnova talnih označb na področju
Koroške.” – M.D.

“9. Obnova talnih označb na področju
M 10 CP Koper.” – M.D.

“10. Obnova talnih označb na področju
Občine Kočevje in Ribnica”. – M.D.

“11. Obnova talnih označb na področju
Občine Škofja Loka.” – M.D.

“12. Obnova talnih označb na področju
CP Ptuj.” – M.D.

“13. Obnova talnih označb na področju
CP Murska Sobota.” – M.L.

“14. Obnova talnih označb na področju
Občin Logatec in Cerknica.” – M.D.

“15. Obnova talnih označb na področju
mesta Ljubljana.” – M.D.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 2. 1996,
razen za 11., 14. in 15. točko 7. 2. 1996 ob 10.
uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije
za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-155Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
29/86), Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija Republike Slove-
nije za ceste kot investitor objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Obnova vertikalne
signalizacije: izdelava in dobava

vertikalne prometne signalizacije za
potrebe interventne zamenjave

poškodovane prometne signalizacije na
M in R cestah na področju RS. Izvajalec
bo sklepal (izbrani ponudnik) pogodbe s

področnimi organizacijami za
vzdrževanje in varstvo cest le za potrebe

poškodovane prometne signalizacije.
Periodična obnova vertikalne prometne

signalizacije ni predmet tega razpisa.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 31. 1. do 2. 2. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Barbara Kle-
men, dipl. inž. (tel. 061-314-060).

Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Obnova ver-
tikalne signalizacije”. – B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Ob-156

Ministrstvo za okolje in prostor – Urad
RS za prostorsko planiranje, Občina Breži-
ce, Občina Krško in Občina Sevnica objav-
ljajo na podlagi odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev regionalne planerske

delavnice v Posavju
1. Uporabniki: Ministrstvo za okolje in

prostor – Urad RS za prostorsko planiranje,
Občina Brežice, Občina Krško in Občina
Sevnica.

2. Predmet razpisa je izvedba regional-
ne planerske delavnice v Posavju kot po-
sebne oblike interdisciplinarnega strokov-
nega dela z udeležbo širšega kroga stro-
kovnjakov, ki bodo predvsem z uporabo
že obstoječega znanja obdelali vnaprej iz-
brane probleme regionalnega planiranja in
urejanja prostora v Občinah Brežice, Krško
in Sevnica ter predlagali rešitve oziroma
način reševanja.

Regionalna planerska delavnica v Po-
savju bo izvedena v dveh, vsebinsko in or-
ganizacijsko povezanih podprojektih:

A) Regionalni koncept Posavja:
– izdelava in ovrednotenje alternativnih

razvojnih scenarijev regije;
– izhodišča za pripravo regionalnega

prostorskega plana Posavja.

B) Usmeritve za urejanje prostora v Po-
savju – na naslednjih prednostnih področ-
jih:

– urbanistično načrtovanje občinskih sre-
dišč;

– prostorski pogoji graditve državne in-
frastrukture – s poudarkom na predvideni
verigi hidroelektrarn na Savi;

– razvoj in urejanje podeželskih naselij;
– sanacija razvrednotenih območij na-

ravnih dobrin;
– vplivi jedrske elektrarne Krško na rabo

prostora;
– možnosti izrabe gospodarskih predno-

sti obmejnega območja.
Na podlagi prijav na javni razpis bosta za

izvedbo podprojektov oblikovani interdis-
ciplinarno sestavljeni skupini udeležencev
delavnice, pri čemer bo skupina za izvedbo
podprojekta A štela 5–8 strokovnjakov, za
podprojekt B pa 10–15 strokovnjakov.

3. Začetek izvajanja regionalne planer-
ske delavnice z uvodnim posvetom udele-
žencev je predviden v začetku marca 1996,
zaključek z javno predstavitvijo rezultatov
pa junija 1996. V tem obdobju bodo izvajal-
ci v obeh skupinah v skladu z dogovorjenim
programom izdelali in uskladili gradiva.

4. Uporabniki iz 1. točke tega razpisa
bodo za izvedbo regionalne planerske de-
lavnice v Posavju namenili okvirno 9 mio
SIT. Z izbranimi izvajalci oziroma z njiho-
vimi delovnimi organizacijami bodo skle-
njene pogodbe o njihovem sodelovanju pri
izvajanju delavnice.

5. Izbiro izvajalcev delavnice in njihovo
razvrstitev v skupini za izvedbo podprojek-
tov A) in B) bo opravila komisija, sestavlje-
na iz predstavnikov uporabnikov iz 1. točke
tega razpisa. Pri tem bo komisija upoštevala
predvsem naslednja merila:

– usposobljenost prijavljenega strokov-
njaka na predlaganem področju dela;

– kakovost vsebinske razčlenitve (dispo-
zicije) prispevka na predlaganem področju;

– cena in plačilni pogoji.
Razpisovalci si pridržujejo pravico mož-

nosti pogajanja s ponudniki v postopku iz-
bire izvajalcev s ciljem kakovostne izvedbe
delavnice in smotrnega gospodarjenja s pro-
računskimi sredstvi.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov prijavljenega strokov-

njaka;
– predlagano področje dela v podpro-

jektu A ali B;
– vsebinsko razčlenitev (dispozicijo)

prispevka na predlaganem področju;
– dokazila o usposobljenosti (reference)

na predlaganem področju;
– pristanek delovne organizacije (za za-

poslene) k sodelovanju delavca v planerski
delavnici;

– ceno (na časovno enoto ali obseg de-
la);

– predlog vrste pogodbe (pogodba o av-
torskem delu, pogodba o delu, itd.).

7. Na razpis se lahko prijavijo strokov-
njaki z izkušnjami na razpisanih področjih
izvajanja regionalne planerske delavnice.
Ponudbe lahko za enega ali več strokov-
njakov vložijo tudi organizacije, vendar
morajo za vsakega predlaganega strokov-
njaka predložiti prijavo v skladu s pogoji
razpisa.

8. Razpis bo uspel, če se bo prijavilo
najmanj 5 strokovnjakov za izvedbo pod-
projekta A in najmanj 10 strokovnjakov za
izvedbo podprojekta B.

9. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije do poteka razpisnega roka na Ura-
du Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje, Župančičeva 6, Ljubljana, vsak de-
lovni dan od 9. do 12. ure – odgovorna
oseba: Miha Kos, tel. 061/1785-756. Razpi-
sno dokumentacijo dobijo ponudniki na Sa-
vaprojekt Krško, p.o., Cesta krških žrtev 59,
Krško, po  plačilu materialnih stroškov v
znesku 7.000 SIT na žiro račun št.
51600-601-11896 – odgovorna oseba An-
drej Špiler, tel. 0608/22-402.

10. Rok za oddajo ponudb je četrtek,
15. 2. 1996. Ponudbe morajo do tega dne
prispeti po pošti oziroma biti do 12. ure
oddane na Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko
planiranje, Župančičeva 6, Ljubljana. Po-
nudba mora biti v zaprti ovojnici, oprem-
ljeni z imenom in naslovom ponudnika ter
napisom “Ne odpiraj – ponudba na javni
razpis UPP – regionalna planerska delavni-
ca Posavje”.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
16. 2. 1996 ob 10. uri v prostorih Občine
Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. Odpi-
ranja ponudb se lahko udeležijo ponudniki,
njihovi predstavniki pa morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
pondub.

Ministrstvo za okolje in prostor –
Urad RS za prostorsko planiranje,

Občina Brežice, Občina Krško,
Občina Sevnica

Ob-157

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
Jesenice objavlja

javni razpis
za nakup opreme – pohištva za opremo
knjižnice in čitalnice za Osnovno šolo

Prežihovega Voranca na Jesenicah
1. Naročnik: Občina Jesenice.
2. Uporabnik: Osnovna šola Prežihove-

ga Voranca na Jesenicah.
3. Predmet razpisa: Oprema knjižnice in

čitalnice Osnovne šole Prežihovega Voran-
ca Jesenice.

4. Orientacijska vrednost: 1,800.000 SIT.
5. Rok dobave: 1. 4. 1996 – rok monta-

že 10. 4. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika – dobavitelja in monterja:
– ponujena vrednost,
– funkcionalnost opreme,
– plačilni pogoji,
– reference,
– garancijski roki,
– kvaliteta,
– dodatne ugodnosti (estetski videz ipd.),
7. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo vsak delovni dan po obja-
vi javnega razpisa v prostorih Dominvesta
Jesenice, Pod gozdom št. 2 med 8. in 10. uro
pri Nevenki Grozina – telefon 064/81-355
ali 81-142.
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8. Pisne  ponudbe  oddati  v  zapečateni
ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – ponudba
za opremo knjižnice Osnovne šole Prežiho-
vega Voranca na Jesenicah”.

9. Ponudbe morajo vsebovati vse zahte-
vane razpisne pogoje, ki so podrobneje na-
vedeni v razpisni dokumentaciji.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

11. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po izteku razpisnega petnajstdnev-
nega roka s pričetkom ob 11. uri na Domin-
vestu Jesenice, Pod gozdom št. 2.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom sklene pogodbo,
oziroma sklene pogodbo z odloženim plači-
lom, ali sklene pogodbo o obsegu razpolož-
ljivih proračunskih sredstev.

13. Ob dvigu razpisne dokumentacije so
ponudniki dolžni plačati znesek v višini
15.000 SIT za razpisno dokumentacijo in
manipulativne stroške komisije.

Občina Jesenice

Ob-153

Hotel Lev, d.d., Vošnjakova 1, Ljublja-
na, razpisuje na podlagi 53. člena zakona o
graditvi objektov in pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za rekonstrukcijo Hotela Lev – I. faza

1. Investitor: Hotel Lev, d.d., Vošnjako-
va 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: rekonstrukcija hotel-
skega objekta I. faza, ki obsega: spalni del
od 10 – 1. nadstropja, požarne stopnice
(južne in severne), rekonstrukcija in zame-
njava dvigal za goste, rekonstrukcija 14.
etaže v strojnice, fasada in ostalo po tehnični
dokumentaciji za prvo fazo.

3. Objekt: Hotel Lev, Vošnjakova 1,
Ljubljana.

4. Predvideni rok pričetka del: 15. ma-
rec 1996, zaključek 15. 9. 1996.

5. Predvidena vrednost razpisanih del
znaša: 11,700.000 DEM.

6. Ponudnik lahko ponudi vsa razpisana
dela ali le za določeno vrsto del.

7. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo pri G4 inženiring, d.o.o.,
Ravbarjeva 7, Ljubljana, inž. Marjan Golias,
vsak dan od 10. do 12. ure, na osnovi pred-
hodnega plačila 20.000 SIT.

8. Dodatne informacije in razlage za iz-
delavo ponudbe ponudniki dobijo na tele-
fon 061/328-220 pri Marjanu Goliasu.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena in plačilni pogoji, višina in
pogoji kreditiranja, financiranja ali sovlaga-
nja, višina avansa za fiksnost cene, reference
za hotelske objekte, dolžina garancijskih ro-
kov, najugodnejši inštrument garancije za
solidnost gradnje, ugodnejša dinamika re-
konstrukcije, garancije za izpolnitev rokov
izvedbe del; najcenejša ponudba ni obvezno
najugodnejša.

10. Ponudniki morajo dostaviti ali po-
slati priporočeno s povratnico pisno ponud-
bo z vso zahtevano dokumentacijo, ter z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za rekon-
strukcijo hotela – I. faza” v zapečatenem

ovoju na naslov Hotel Lev, d.d., Vošnjako-
va 1, Ljubljana, najkasneje do 27. 2. 1996
do 10. ure. Ponudbe prispele po tej uri in
datumu se ne bodo upoštevale.

11. Na javnem razpisu bodo upoštevane
le pravočasno prispele popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami.

12. Odpiranje ponudb bo 27. 2. 1996, s
pričetkom ob 10. uri v prostorih Hotela Lev,
d.d.

13. Ponudniki bodo o rezultatih natečaja
obveščeni pisno, najkasneje v roku 30 dni.

Hotel Lev, d.d.

Št. 7/96 Ob-154

Občina Kamnik na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo opreme vrtca

Novi trg v Kamniku
A) Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Kamnik.
2. Predmet razpisa je: dobava in montaža

opreme.
3. Razpisna dokumentacija: popis opre-

me in pozicijske načrte postavitve opreme
dobite na Lokainvest Škofja loka, Kapucin-
ski trg 7 (Miro Pustovrh) – tel. 064/624-070
(pred obiskom telefonska najava).

Odkupnina za dvig dokumentacije je
20.000 SIT, plačljivo v gotovini, s čekom
ali virmanom na račun Lokainvest št.
51510-601-11191 APP Škofja Loka.

4. Vsebina javnega naročila je: izdelava,
dobava in montaža opreme vrtca kapacitete
170 otrok (oprema bivalnih, upravnih in
pomožnih prostorov, razdeljevalne in mleč-
ne kuhinje in zunanjega igrišča).

5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
20 MIO SIT.

6. Predvideni rok dobave in montaže
opreme je april in maj 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– najugodnejši plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski roki.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbe sprejemamo v tajništvu Lokain-

vest, Škofja loka, Kaupcinski trg 7, IV. nad-
str., z dospetjem najkasneje do 12. ure, dne
26. februarja 1996 (ponedeljek).

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba oprema vrt-
ca Kamnik”.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan t. j.
26. 2. 1996 ob 12.15 v sejni sobi Lokain-
vest – mezanin.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pi-
sno obveščeni v 20 dneh po odpiranju po-
nudb.

B) Ostali pogoji in navodila razpisa
Ponudniki naj pri sestavi ponudbe upo-

števajo naslednje pogoje in navodila:
a) ponudbena cena mora biti formirana s

ponudbenim predračunom na popisu razpisne
dokumentacije s fiksnimi cenami za enoto,

b) končna ponudbena cena mora vsebo-
vati vse elemente cene fco. montirano oziro-
ma postavljeno na svoje mesto v prostoru, ki
mu je oprema namenjena,

c) prometni davek skladno z zakonom o
prometnem davku obravnavajte kot pribit-
no postavko v končni rekapitulaciji,

d) investitor ne računa na izvajalski kre-
dit, zelo pa je zainteresiran za čim ugodnejše
– daljše plačilne roke tranšnih plačil (opre-
ma bo plačana iz proračunskih sredstev leta
1996).

S ponudbo navedite vaše plačilne pogo-
je.

e) ponudbi priložite vašo referenčno li-
sto,

f) zahtevana opcija ponudbe je 31. 3.
1996.

V ponudbi navedite vse eventualne pri-
pombe oziroma predloge za pojasnitev
ponudbe. Vsa ostala določila bodo obravna-
vana s pogodbo z izbranim ponudnikom v
smislu za tovrstna dela.

Postopek javnega razpisa in vse infor-
macije vodi Lokainvest, d.o.o., podjetje za
svetovalni inženiring, Škofja loka.

Občina Kamnik

Št. 26/96 Ob-161

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo naročil, ki se fi-
nancirajo iz proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

gospodarske predstavitve Slovenije v letu
1996 v Moskvi in v St. Petersburgu
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, kot sofinancer.

2. Predmet razpisa je celovita izvedba
tridnevne samostojne predstavitve sloven-
skega gospodarstva v Moskvi in St. Peters-
burgu. Razstavi bosta na predvidoma od
400 do 700 m2 razstavne površine.

Točna lokacija, datum in cena razstavne-
ga prostora bodo del tehnične dokumentaci-
je.

3. Ponudniki morajo zagotoviti izvedbo
naslednjih storitev:

a) Priprava in izvedba razstave za pod-
jetja – razstavljalce obsega:

– razpis in izdelavo prijavnih gradiv,
– pridobivanje podjetij – razstavljalcev,
– načrt postavitve razstave,
– organizacijo in izvedbo razstave na

ključ.
b) Priprava in izvedba centralnega insti-

tucionalnega dela razstave na 100 m2 bruto
površine.

c) Logistična priprava poslovne konfe-
rence in tiskovne konference (priprava pro-
storov, opreme, vabila).

č) Priprava in izvedba kulturnega pro-
grama ob otvoritvi in na sprejemu.

d) Priprava in izvedba sprejema za po-
slovne partnerje in razstavljalce (ca. 200
oseb).

e) Obveščanje tuje javnosti (oglaševanje,
ciljno vabljenje in zunanje oglaševanje).

f) Izdelava celostne pogodbe prireditve
in gradiv.

g) Priprava in izdelava kataloga in dru-
gih gradiv v ruskem jeziku.
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h) Po končani predstavitvi izdelava an-
kete med udeleženci razstave in priprava
poročila o predstavitvi.

i) Druge aktivnosti po predlogu ponud-
nika.

4. Urad za gospodarsko promocijo bo
sofinanciral storitve iz prejšnje točke v viši-
ni 18 mio SIT. Večino stroškov iz točke 3.a)
nosijo podjetja – razstavljalci.

5. V ceno ponudbe mora biti vključen
temeljni prometni davek.

6. Izvajalec s pogodbo prenese vse av-
torske pravice za gradiva iz točke 3.f) na
Urad za gospodarsko promocijo in tuje in-
vesticije.

7. Rok dokončanja del je konec maja
1996.

8. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so predvsem

– reference pri izvajanju takih in podob-
nih del,

– celovitost vsebine ponudbe,
– kakovost predlagane izvedbe,
– cene in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik.
9. Ponudbe morajo biti sestavljene sklad-

no s pogoji citirane odredbe in vsebovati
vso potrebno dokumentacijo.

10. Pisne ponudbe je treba poslati pripo-
ročeno v zaprtih ovojnicah na naslov: Mini-
strstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 5, Ljubljana z oznako: “Ne
odpiraj – razpis” z navedbo “Rusija 96”.
Ponudba mora na ta naslov prispeti ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke najpozneje do
12. ure 15. februarja 1996. Ponudb, ki ne
bodo pravočasne ali pravilno opremljene,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

11. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb
v prostorih Urada za gospodarsko promocijo
in tuje investicije na Ministrstvu za ekonom-
ske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljublja-
na, v petek 16. februarja 1996 ob 10. uri.

12. Vsi ponudniki bodo glede odpiranj
ponudb prejeli zapisnik komisije, pisno pa
bodo obveščeni tudi o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

13. Dodatne informacije in brezplačno
tehnično dokumentacijo v zvezi z razpisom
dobite na Uradu za gospodarsko promocijo
in tuje investicije pri Milanki Jakopič med 9.
in 10. uro  (tel. 061/171-3557).

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj

Ob-162

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Univerze v Ljubljani

javni razpis
za nakup raziskovalne opreme

– črno-bela video kamera CCD-45OB z
objektivom 25 mm Al,

– barvna video kamera s kontrolo zoo-
ma preko RS 232,

– kartica za digitalizacijo video signala
za UNIX HP delovne postaje,

kot sestavni del naprave za zajemanje
globinskih slik.

2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom, ki mora vsebovati ceno z vklju-
čenim prometnim davkom; cena naj bo fik-
sna in oblikovana za plačilo po dobavi,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov.
3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale ele-

mentov iz prejšnjega odstavka, se bodo štele
za nepravilno sestavljene.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, do pone-
deljka, 5. 2. 1996 do 12. ure v zaprti kuverti
z opombo “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

5. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
6. 2. 1996 ob 9. uri v dekanatu Fakultete za
elektrotehniko in računalništvo, Ljubljana,
Tržaška 25.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za
zastopanje.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– roki dobave,
– boljše reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti ipd.).
Fakulteta za elektrotehniko in

računalništvo Univerze v Ljubljani

Št. 2.0.-268/96 Ob-165

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84) in odredbe o postopku
javnega razpisa za oddajo del (Ur. l. RS, št.
28/93) s spremembami in dopolnitvami na-
vedene odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94) Slo-
venske železnice, d.d., objavljajo:

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Izdelava lokacijske dokumentacije in pri-

dobitev lokacijskega dovoljenja za ukinitev
nivojskih križanj na progi Zidani Most–Šen-
tij – odsek Celje–Grobelno.

3. Rok za izdelavo je pet mesecev.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

6,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine, v prostorih Slovenskih že-
leznic, d.d, Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 212 pri Ireni Zore (tel. 061/13-13-144,
int. 24-71) od objave do 9. 2. 1996 med 9.
in 11. uro. Kupnina za razpisno dokumenta-
cijo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakaza-
na na račun št. 50100-601-7014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajši rok izvedbe,
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih projektov, po-
nudnik ima pooblastilo občinskega IS za
izdelavo prostorskih aktov),

– ugodnejše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naroč-

niku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 14. 2. 1996 do

9.30 v tajništvu Infrastrukture, soba 205,
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Kolo-
dvorska 11.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 1996

ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 (steklena
dvorana). Upoštevane bodo le tiste ponud-
be, ki bodo oddane pravočasno in bodo
izpolnjevale vse zahteve iz razpisne doku-
mentacije.

9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveš-

čeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 13/96 Ob-166

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
2. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o financiranju javne porabe
(Ur. l. RS, št. 7/93), 4. člena pravilnika o
načinu in postopku oddaje graditve objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 27-1218/85) ter odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
Občina Videm objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo tehnične dokumentacije PGD,

PZI za:
1. Vodovod Gorca–Rodni vrh–Straj-

na, Kočice – I., II., III. faza
2. Vodovod Majski vrh–Podlehnik–

Spodnje Gruškovje
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Občina Videm.
2. Predmet razpisa: Izdelava tehnične do-

kumentacije PGD, PZI za vodovod Gorca–
Rodni vrh–Strajna–Kočice, ki se izdela v
treh fazah in izdelava tehnične dokumenta-
cije za vodovod Majski vrh–Podlehnik–Sp.
Gruškovje.

3. Naziv objekta:
1. Vodovod Gorca–Rodni vrh–Strajna–

Kočice.
2. Vodovod Majski vrh–Podlehnik–Sp.

Gruškovje.
4. Orientacijska vrednost: ca. 5,000.000

SIT.
5. Kraj, datum, čas in oseba pri kateri se

lahko dvigne oziroma ogleda razpisna do-
kumentacija: Projekta inženiring Ptuj, Trste-
njakova 2, Ptuj, pri Anki Medved, gr. inž.
(tel. 771-391) tri dni po objavi v Uradnem
listu RS.

6. Rok za izdelavo dokumentacije je: 60
delovnih dni.
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B) Plačilni pogoji
1. Po mesečnih situacijah
C) Kriteriji za izbiro ponudbe
1. Ugodnejša cena, odpoved podraži-

tvam (izjava).
2. Kvaliteta dodelanosti in natančnosti

ponudbe.
3. Reference na tovrstnih objektih uprav-

ljalca.
4. Registracija firme.
5. Imena projektantov ter njihove refe-

rence.
6. Odločba občinskega upravnega orga-

na o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
tovrstne dejavnosti.

7. Druge ugodnosti ponudnika.
D. Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v roku 15 dni od objave v Urad-
nem listu RS do 12. ure na naslov: Občina
Videm, Videm pri Ptuju 42, Videm pri Ptu-
ju, v zapečateni kuverti z oznako “Ponudba
ne odpiraj”.

Ponudbe se bodo odpirale naslednji de-
lovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Občine Videm, Videm pri Ptuju
42.

Če pride datum oddaje ponudbe ali od-
piranje ponudb na dela prost dan, se šteje za
oddajo ponudbe oziroma odpiranje ponudb
naslednji delovni dan.

O izidu bomo ponudnike pismeno obve-
stili v roku 15 dni.

Občina Videm

Št. 2341/96 Ob-167

Na podlagi sklepa programskega sveta
za tekmovanja iz znanja pri MŠŠ in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za šolstvo in šport objav-
lja

javni razpis
za sofinanciranje srečanj in tekmovanj iz
znanja za učence, dijake in študente, za

leto 1996
1. Predmet razpisa je organizacija in iz-

vajanje srečanj in tekmovanj iz znanja na
področju naravoslovja, tehnike, družboslov-
ja in jezikoslovja.

2. Na javni razpis se lahko prijavijo šole,
skupnosti šol in fakultete, društva, zveze
strokovnih društev, zavodi in druge poob-
laščene organizacije, ki organizirajo sreča-
nja in tekmovanja iz znanja na navedenih
področjih (točka 1) in katerih zaključno tek-
movanje se konča na državnem nivoju.

3. Ponudba za razpis mora vsebovati na-
slednje elemente (označene in urejene v na-
slednjem vrstnem redu):

1. Izpolnjeni razpisni obrazec za prija-
vo srečanja in tekmovanja (obr. 1).

2. Predstavitev organizatorja, iz katere
mora biti razvidna vsebina dejavnosti in de-
lo na vzgojno-izobraževalnem področju.

3. Akt o registraciji oziroma dokazilo
o vpisu v register društev.

4. Razpis oziroma pravila srečanja in
tekmovanja iz znanja, iz katerih mora biti
razvidno:

4.1 osnovna predstavitev srečanja in
tekmovanja,

4.2 cilji in vsebina srečanja in tekmo-
vanja,

4.3 predviden obseg srečanja in tek-
movanja (šole in udeleženci),

4.4 opredelitev nivojev srečanja in
tekmovanja (šolsko, področno, državno),

4.5 pogoji udeležbe in pravila oce-
njevanja,

4.6 strokovni nivo vodenja srečanja
in tekmovanja (člani komisij, gradiva, ipd.).

5. Mednarodne povezave oziroma na-
daljevanje srečanja in tekmovanj na medna-
rodnem nivoju.

6. Organizator mora v vlogi navesti
kratek historiat srečanja in tekmovanja ter
povezanost srečanja in tekmovanja z učnim
programom.

7. Organizator mora predložiti na raz-
pisnem obrazcu podroben finančni načrt sre-
čanja in tekmovanja, iz katerega mora biti
razviden delež lastnih sredstev, sredstev
sponzorjev in predviden delež proračunskih
sredstev s strani Ministrstva za šolstvo in
šport (obr. 2). Ravno tako mora biti razvid-
no za katere namene bodo porabljena sred-
stva Ministrstva za šolstvo in šport.

4. Kriteriji za izbiro najugodnejših po-
nudnikov so vsebovani v točki 3 tega razpi-
sa.

5. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 061/12-53-335 Zofija Sotenšek, kjer tudi
dvignete razpisno dokumentacijo – obrazce.

6. Celotna orientacijska vrednost oziro-
ma cena razpisanega dela je 8,700.000 SIT.

7. Posamezni ponudnik sme predložiti
več ponudb. V eni ponudbi sme predložiti
samo eno varianto.

8. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
bistvenih elementov iz točke 3, bo razpisna
komisija na odpiranju zavrnila kot nepopol-
ne in jih ne bo uvrstila v izbirni postopek.

9. Pisne ponudbe z oznako ponudnika, z
vso potrebno dokumentacijo z oznako “Ne
odpiraj, ponudba za razpis” “Sofinanciranje
srečanj in tekmovanj iz znanja”, morajo po-
nudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljub-
ljana, Župančičeva 6.

Ovojnica s predlogom za sofinanciranje
tekmovanj mora na ta naslov prispeti do
vključno 12. 2. 1996 do 15. ure.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
14. 2. 1996 ob 9. uri v sejni sobi MŠŠ,
Župančičeva 6/III, Ljubljana, na katerega so
vabljeni predstavniki ponudnikov z ustrez-
nimi pisnimi pooblastili.

O rezultatih razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 110-1/96 Ob-168A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije mosta

čez Savo in magistralne ceste pred
predorom Karavanke

Orientacijska vrednost del znaša
1,860.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 31. 1. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Ivan Sečkar, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Pro-
jekt  sanacije  mosta  čez  Savo  in  magi-
stralne  ceste  pred  predorom  Karavanke”
– I. S.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 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 ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

 Št. 110-1/96 Ob-168B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne

dokumentacije: IP, PGD-PZI, PZR za
AC odsek Dob–Bič (z idejnimi rešitvami)
in PGD-PZI, PZR za odsek Višnja Gora–

Dob
Orientacijska vrednost del znaša

150,000.000 SIT
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 31. 1. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Simon Humar, dipl. inž. (tel.
061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va projektne dokumentacije: IP, PGD-PZI,
PZR za AC odsek Dob - Bič (z idejnimi
rešitvami) in PGD-PZI, PZR za odsek Višnja
Gora–Dob” – S.H.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 2. 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 izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-168C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja
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javni razpis
za oddajo del: Izdelava navodil (internih

smernic) za vzdrževanje in čiščenje
hidrotehničnih naprav in objektov za

odvodnjavanje in čiščenje padavinskih
vod s cest

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 31. 1. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Jože Hauck, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 2. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va navodil (internih smernic) za vzdrževa-
nje in čiščenje hidrotehničnih naprav in ob-
jektov za odvodnjavanje in čiščenje pada-
vinskih vod s cest” – H. J.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 2. 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 ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-168Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v nada-
ljevanju DARS d.d.) za potrebe opravljanja
strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji in
vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava investicijskega

programa izgradnje AC priključka
“Slovenska Bistrica–sever”

Orientacijska vrednost del znaša 750.000
SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 31. 1. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Cveto Gregorc, dipl.
ek. (tel. 061/13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 2. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va investicijskega programa izgradnje AC
priključka “Slovenska Bistrica – sever” –
C.G.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Ob-152

Na podlagi 34. člena odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo

javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Mestna občina Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Ljubljana, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa: izbira usposobljenih

izvajalcev za naslednja posamezna dela:
2.1. Za izvajalce čiščenja poslovnih pro-

storov;
2.2. Za izvajalce za nabavo in servisira-

nje telefonskih central, aparatov in inštala-
cij;

2.3. Za izvajalce za tehnično in fizično
varovanje objektov ter receptorske službe.

3. Orientacijski obseg del: ca. 15.000 m2

čiščenja in varovanje 9 objektov.
4. Dela se bodo pričela izvajati v letu

1996.
5. Posamezna ponudba mora vsebovati

vse zahtevane elemente, označene in ureje-
ne po naslednjem vrstnem redu:

5.1. Podatke o ponudniku:
– kopije vseh registrskih listov, ki odra-

žajo zadnji status ponudnika;
5.2. Obrazec BON 1 in BON 2 oziroma

BON 3 (po 1. 12. 1995);
5.3. Seznam večjih referenc;
5.4. Podatke o ponujenih delih:
a) kratek opis ponujenih del,
b) cena v tolarjih (SIT) za enoto mere;
5.5. Vse ostale elemente, ki jih ponudnik

smatra za pomembne in niso zahtevani v
razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh ele-
mentov, razen iz prve alinee točke 5.5. in ne
bodo urejene v zahtevanem vrstnem redu,
bodo kot neustrezne izločene iz nadaljnje
obravnave.

Vse kopije dokumentov in vsa doku-
mentacija, ki jo za razpis pripravi ponudnik
sam, mora biti opremljena z žigom in podpi-
som odgovorne osebe.

6. Kriteriji za izbiro izvajalcev so:
– odnos cena/kvaliteta,
– referenca,
– tehnična usposobljenost in zmogljivost.
7. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo vsak delovni dan po obja-
vi razpisa do vključno 9. 2. 1996, med 9. in
11. uro, na Adamič Lundrovem nabrežju 2,
Ljubljana, soba št. 338/III, pri Martini Dre-
melj.

8. Rok in način oddaje ponudbe: rok
oddaje je 26. 2. 1996.

9. Komisija za odpiranje ponudb bo upo-
števala vse ponudbe, ki bodo prinesene v
roku osebno na MOL, Mestna uprava, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2, soba 338, III.
nadstropje.

10. Vse ponudbe morajo biti oddane
v zapečateni ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika ter oznako “Ne odpiraj
– ponudba – ugotavljanje usposobljeno-
sti”.

11. Javno odpiranje ponudb bo v pro-
storih Mestne uprave MOL, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 143/I,
dne 28. 2. 1996 ob 9. uri.

12. Izmed ponudnikov na ta razpis bo-
mo izbrali usposobljene izvajalce del za čas
do zaključka naslednjega javnega razpisa za
istovrstna dela.

13. Sklep o izbiri usposobljenih izvajal-
cev za razpisana dela bo MOL odposlala
vsem ponudnikom najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Ljubljana

Št. 663-1/96 Ob-174

Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike
Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za tisk publikacij

1. Naročnik: Arhiv Republike Slovenije,
Ljubljana, Zvezdarska 1.

2. Predmet razpisa: oblikovanje in tisk
publikacij.

3. Osnovni podatki za posamezno publi-
kacijo:

naklada: 300 izvodov,
obseg: 300 strani (35 avtorskih pol),
format: B-5,
stavek: times 10/11,
papir: vložek 80 g – brezlesni, ovitek

PPHR/1-250 g,
tisk: vložek 1/1, ovitek 2/0,
vezava: broširano.
Tekst izročimo na disketi ali natipkan

klasično.
4. Orientacijska vrednost celotnega na-

ročila je 3,000.000 SIT.
5. Ponudbe morajo vsebovati naslednje

elemente:
– dokazila o registraciji,
– reference o opravljenih delih,
– predračun na podlagi 3. točke javnega

razpisa s ceno na izvod publikacije,
– rok izvedbe,
– plačilne pogoje.
6. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika

bomo upoštevali:
– ceno storitve in plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– reference o opravljenih delih.
7. Ponudbe morajo biti predložene do

12. februarja 1996 na naslov: Arhiv Repub-
like Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1. Po-
nudbe morajo biti zaprte, na ovitku mora
biti označba “Ne odpiraj, ponudba”, naved-
ba predmeta ponudbe (tisk publikacij) in
ime ponudnika.

8. Javno odpiranje ponudb bo 13. fe-
bruarja 1996 ob 11. uri, v Arhivu Republike
Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1.

9. Informacije dobite v Arhivu Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Zvezdarska 1, pri
mag. Vladimirju Kološi osebno ali po tel.
125-12-22, 125-12-66, 125-1308, vsak de-
lavnik med 9. in 11. uro.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za kulturo
Arhiv Republike Slovenije

Št. 740 Ob-176

Na podlagi 38. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
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oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za zavarovanje

premoženja Zavoda Republike Slovenije
za blagovne rezerve

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: zavarovanje premo-
ženja Zavoda Republike Slovenije za bla-
govne rezerve.

3. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo ponudniki, ki dvignejo originalno raz-
pisno dokumentacijo v tajništvu Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Ljub-
ljana, Dunajska 106/VIII, do vključno 2. 2.
1996 do 12. ure.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 20.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-637-58020.

5. Pojasnila k razpisni dokumentaciji do-
bijo ponudniki na pisna vprašanja, pisno do
vključno 10. 2. 1996.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 45,000.000 SIT.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: premijska stopnja, finančna si-
tuacija ponudnika, posebne ugodnosti.

8. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti s priporočeno poštno pošiljko na na-
slov: Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, z
vidno oznako “Ponudba – zavarovanje – ne
odpiraj”. Za pravočasno dostavo je veljaven
poštni žig 1. 3. 1996 do 24. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 5. 3. 1996 ob
10. uri na sedežu Zavoda Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca pi-
sno obveščeni do vključno 15. 3. 1996.

11. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Št. 740 Ob-177

Na podlagi 38. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 19/94) objavljamo

javni razpis
za izbiro dobavitelja opreme za skladišča

žitaric
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: dobava opreme (pre-
mični agregati) za hlajenje žitaric.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v tajništvu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII, do vključno 2. 2.
1996 do 12. ure.

4. Pred prevzemom razpisne dokumen-
tacije morajo ponudniki vplačati stroške v
znesku 20.000 SIT na žiro račun Zavoda
Republike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-637-58020.

5. Pojasnila k razpisni dokumentaciji do-
bijo ponudniki do 5. 2. 1996 med 9. in 10.
uro, pri Dušanu Garzarolliju, Zavod Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve, tel.
061/16-81-524.

6. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 28,000.000 SIT.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, ponudbena cena, pla-
čilni pogoji, rok, garancija in posebne ugod-
nosti.

8. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti s priporočeno poštno pošiljko na na-
slov: Zavod Republike Slovenije za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII, z
vidno oznako “Ponudba – oprema – ne od-
piraj”, do 7. 2. 1996 do 12. ure.

9. Odpiranje ponudb bo 9. 2. 1996 ob
10. uri na sedežu Zavoda Republike Slove-
nije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunaj-
ska 106/VIII.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca raz-
pisane dobave opreme pisno obveščeni do
vključno 12. 2. 1996.

11. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpol-
njevale zahtev iz razpisne dokumentacije,
bo komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 21/96 Ob-171

Občina Dol pri Ljubljani 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 izvajalca

1. Investitor: Občina Dol pri Ljubljani,
Videm 48, Dol pri Ljubljani.

2. Predmet razpisa: povezovalna cesta
naselij  Dolina  in  Hrib  v  makadamski
izvedbi, dolžina ceste znaša 370 m, širina 4
m.

3. Popisi za izvedbo razpisanih del so na
razpolago v prostorih Občine Dol pri Ljub-
ljani, Videm 48 (občinski urad) in se lahko
dvignejo proti predložitvi potrdila o vplači-
lu 5.000 SIT za razpisani objekt na žiro
račun Občine Dol pri Ljubljani, št.
50102-630-810176.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– naziv, točen naslov ponudnika,
– podroben terminski plan izvedbe raz-

pisanih del,
– ponudnik mora v ponudbi navesti tudi

plačilne pogoje in eventualno višino avansa
ter način obračunavanja del,

– v ponudbi mora biti navedena garan-
cijska doba za izvršena dela.

5. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– krajši rok dokončanja del,
– nižja ponudbena cena,
– daljši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– opcijski rok ponudbe,
– reference za izvajanje takih in podob-

nih del.

6. Naročnik si pridržuje pravico prilago-
diti obseg del in predvidenih sredstev za
dokončanje.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
cesta” je potrebno dostaviti na naslov: Obči-
na Dol pri Ljubljani, Videm 48, Dol pri
Ljubljani.

Naročnik bo upošteval le tiste ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo vsebo-
vale vse zahtevane sestavne dele.

8. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po preteku roka za sprejem po-
nudb ob 9. uri na sedežu občine.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Dol pri Ljubljani

Št. 045-05/93-1/8 Ob-180

Na podlagi 99. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 in 1995 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavljamo

javni razpis
za oddajo del čiščenja poslovnih

prostorov in steklenih površin zgradb
Državnega zbora Republike Slovenije

1. Predmet razpisa je oddaja del čiščenja
poslovnih prostorov in steklenih površin
zgradb Državnega zbora Republike Slove-
nije.

2. Površine za oddajo del so naslednje:
1) čiščenje poslovnih prostorov:

12.500 m2,
2) čiščenje steklenih površin: 4.000 m2.
3. Lokacija del: Državni zbor Republike

Slovenije, Šubičeva 4, Tomšičeva 5, Kon-
gresni trg 2 in Cigaletova 9/II, Ljubljana.

4. Predračunska vrednost razpisanih del
za enoletno opravljanje razpisanih del je:

1) čiščenje poslovnih prostorov: 40 mio
SIT,

2) čiščenje steklenih površin: 3 mio SIT,
3) skupaj: 43 mio SIT.
5. Predvideni pričetek del je 1. 4. 1996.

Z izbranim najugodnejšim ponudnikom po
posamezni točki razpisa bo sklenjena po-
godba za čas 5 let.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa, vsebo-
vati morajo zlasti predračun s kalkulacijo in
strukturo cene, osnutek pogodbe, izjavo o
prevzemu delavk in odkupu strojev ter za-
log čistil in toaletno-sanitarnega materiala,
dokazilo o registraciji ter obrazce BON-1 in
BON-2 ali BON-3 (APPNI), ki ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

Opozarjamo na popolnost zahtevane do-
kumentacije!

7. Podrobnejši podatki o nalogah in po-
drobnejša merila za izbor najugodnejšega
ponudnika so dani v razpisnih pogojih.

8. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo, se ne bodo upoštevale.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov, ali
sprejme ponudbo le za posamezno delo.
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Prednost bodo imeli ponudniki s celovi-
timi ponudbami.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, ki mora biti pravilno opremljena: ime-
ti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba! –
javni razpis št. 045-05/93-1/8 Oddaja del
čiščenja poslovnih prostorov in steklenih
površin zgradb Državnega zbora Republike
Slovenije”.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti do vključno
26. 2. 1996 do 12. ure priporočeno na na-
slov: Državni zbor Republike Slovenije, Ko-
misija za vodenje postopka javnega razpisa
za oddajo del čiščenja poslovnih prostorov
in steklenih površin zgradb Državnega zbo-
ra Republike Slovenije (Matjaž Vovk), Šu-
bičeva 4, Ljubljana.

Lahko pa so tudi vročene do istega roka
v recepcijo Državnega zbora Republike Slo-
venije, Šubičeva 4, Ljubljana.

10. Odpiranje ponudb bo 28. 2. 1996 ob
9. uri v prostorih Državnega zbora Republi-
ke Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni, mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

13. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih v Oddelku za vzdrževanje Državne-
ga zbora Republike Slovenije, Šubičeva 4,
Ljubljana, vsak delavnik od 10. do 12. ure.
Oba izvoda pooblastila se potrdita.

14. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– reference,
– konkurenčnost cen,
– boniteta,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
15. Dodatni pogoj za sklenitev pogodbe

z najugodnejšim ponudnikom je prevzem
delavk, ki so že doslej opravljale čiščenje
poslovnih prostorov na razpisanih lokacijah
in odkup strojev za čiščenje ter obstoječih
zalog čistil in toaletno-sanitarnega materia-
la.

16. Vsa dodatna pojasnila se dobijo na
zgornjem naslovu (Matjaž Vovk) ali po tel.
061/1761-157, vsak delavnik od 10. do 12.
ure.

Državni zbor Republike Slovenije

Št. 31100-0006/95 Ob-181

Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Sevnica objavlja

javni razpis
za izgradnjo bencinskega servisa na

relaciji ceste Boštanj–Krško
Predmet razpisa: nakup zemljišča za iz-

gradnjo bencinskega servisa z dopolnilnim
programom (avtopralnica, trgovina, bife
itd.) na cesti št. M 10-3.

Vse zainteresirane ponudnike prosimo,
da dostavijo svojo pismeno ponudbo s pri-
pisom “ponudba za izgradnjo bencinskega
servisa” v 15 dneh po objavi v Uradnem

listu RS, na naslov: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, Sevnica.

Dodatne informacije lahko dobite po tel.
0608/41-221, Roman Perčič, dipl. inž.

Ponudba naj zajema:
1. velikost bencinskega servisa in dopol-

ni program
2. registracijo firme.
Vse zainteresirane bomo o izidu natečaja

obvestili v roku 15 dni po prispetju ponudb.
Občina Sevnica

Sklici skupščin

Ob-142

Uprava družbe Divida, upravljanje inve-
sticijskih skladov, d.d., na podlagi zahteve
delničarjev v skladu s 4. odstavkom 13.
člena statuta družbe sklicuje

skupščino družbe Divida, d.d.

ki bo dne 28. 2. 1996 ob 9. uri, na sedežu
družbe, v sejni sobi, na Dunajski 22, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje or-
ganov skupščine.

Predlog sklepa: za predsedujočega se
imenuje Bojan Pečenko.

Za verifikacijsko komisijo se imenujeta:
Mojca Lah in Tea Švigelj.

Ugotovi se prisotnost notarja, ki se ime-
nuje za zapisnikarja.

2. Razrešitev nadzornega sveta družbe
Predlog sklepa: razreši se dosedanji nad-

zorni svet družbe.
3. Imenovanje novega nadzornega sveta

družbe.
Predlog sklepa: imenuje se nov nadzorni

svet v sestavi: Janez Urbas, Mojca Lah in
Boštjan Smrekar.

4. Spremembe in dopolnitve statuta druž-
be.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe, kot so predla-
gane v prečiščenem besedilu statuta.

V skladu s statutom je skupščina sklepč-
na, če je prisotnih več kot 40% vseh glasov
delničarjev. Če ob napovedanem času prve-
ga sklica skupščina ni sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine istega dne ob 10.30 v
istih prostorih. V tem primeru skupščina
odloča o vseh vprašanjih, ne glede na število
prisotnih glasov.

Gradivo za sejo skupščine (spremembe
statuta) je na vpogled na sedežu družbe od
25. 1. 1996 dalje, vsak delavnik od 15. do
16. ure, v prostorih družbe.

Divida, d.d.
Uprava družbe

Št. 1/96 Ob-144

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe To-
varna elektromateriala Čatež, d.d., sklicu-
jem

1. sejo skupščine
Tovarna elektromateriala Čatež, d.d.

po vpisu lastninskega preoblikovanja v
sodni register, ki bo dne 4. marca 1996 ob
10. uri, v prostorih prodajnega salona druž-
be, Čatež 13, Velika Loka.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti
ter

a) izvolitev predsednika in dveh prešte-
valcev glasov,

b) imenovanje notarja za sestave zapi-
snika.

Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca. Imenuje se
notar za sestavo zapisnika.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik o delu skupščine v predlaganem
besedilu.

3. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja

Predlog sklepa: skupščina sprejema po-
ročilo uprave o lastninskem preoblikovanju
družbe.

4. Razrešitev začasnih članov nadzorne-
ga sveta in izvolitev članov nadzornega sve-
ta za dobo štirih let ter imenovanje nadzor-
nega sveta

Predlog sklepa: razrešijo se vsi člani za-
časnega nadzornega sveta.

Skupščina izvoli 5 članov nadzornega
sveta.

Skupščina imenuje nadzorni svet.
5. Določitev nagrad članov nadzornega

sveta
Predlog sklepa: določijo se sejnine čla-

nom nadzornega sveta v skladu s predlo-
gom.

6. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano revizijsko družbo za revizorja druž-
be.

7. Razdelitev dobička za leto 1993 in
1994

Predlog sklepa: ugotovi se čisti dobiček
družbe za leto 1993 in za leto 1994 in njego-
va razdelitev po predloženem predlogu.

8. Sprejem sprememb statuta
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v sejni sobi, vsak delovni dan od 10.
do 14. ure, od dne objave sklica do dne
zasedanja skuščine.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji navadnih delnic vseh
oznak in njihovi pooblaščenci, zastopniki in
zastopnik združenja notranjih delničarjev.

Navodila za glasovanje: o sprejemu skle-
pov pod točko 1. do 7. dnevnega reda odlo-
ča skupščina z navadno večino oddanih gla-
sov, o sprejemu sklepa pod točko 8. predla-
ganega dnevnega reda pa s kvalificirano
večino 3/4 oddanih glasov.

Način glasovanja: osebno, po pooblaš-
čencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice,
ki jo prejme delničar oziroma pooblaščenec
ob vstopu v prostor, kjer bo zasedanje. Poob-
lastilo mora biti pisno. Podpisnike delniške-
ga sporazuma notranjih delničarjev zastopa
njihov zastopnik.
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Opozorilo: prostor, kjer bo zasedanje,
bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ob sklicani uri ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega
dne ob 12. uri, v istem prostoru in z istim
dnevnim redom. Na ponovnem zasedanju
skupščina veljavno odloča, ne glede na viši-
no zastopanega osnovnega kapitala.

Tovarna elektromateriala Čatež, d.d.
Direktor

Ob-159

Predsednik Nadzornega sveta družbe
SRP, Družba za prestrukturiranje in uprav-
ljanje podjetij, d.d., Ljubljana, Kotnikova
28, na podlagi statuta družbe in zakona o
gospodarskih družbah sklicuje

1. letno skupščino
družbe SRP, Družba za

prestrukturiranje in upravljanje
podjetij, d.d., Ljubljana

Skupščina bo dne 27. 2. 1996 ob 14.30
na sedežu družbe v Ljubljani, Kotnikova 28.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev predlaga-

nega notarja, sodnega tolmača in dveh prič;
ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
ganega notarja in sodnega tomača ter dve
priči.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljeni dnevni red.
3. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-

zorni svet v predlaganem številu in sestavi.
4. Imenovanje finančnega revizorja

družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano družbo za finančnega revizorja druž-
be za poslovno leto 1996.

5. Sprejem letnega poročila in revidira-
nih finančnih izkazov družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo in revidirane finančne
izkaze družbe.

6. Sprejem proračuna za prvo leto in
osrednjega finančnega načrta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani proračun za prvo leto in osrednji
finančni načrt.

7. Povečanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani sklep o povečanju kapitala.
8. Izdaja delnic v nematerializirani obli-

ki.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani sklep o izdaji delnic v nematerializi-
rani obliki.

9. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
Gradivo za zasedanje skupščine bo do-

stavljeno delničarjem na njihov naslov, vpi-
san v statutu družbe, 14 dni pred zaseda-
njem skupščine.

SRP, Družba za prestrukturiranje
in upravljanje podjetij, d.d.,

Ljubljana

Ob-160

Predsednik Nadzornega sveta družbe
EUROFIN, Financiranje in prestrukturiranje

podjetij, d.d., Koper, Pristaniška 14, na pod-
lagi statuta družbe in zakona o gospodarskih
družbah sklicuje

1. letno skupščino
družbe EUROFIN, Financiranje in

prestrukturiranje podjetij, d.d., Koper
Skupščina bo dne 27. 2. 1996 ob 9.30 na

sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 14.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev predlaga-

nega notarja, sodnega tolmača in dveh prič;
ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-
ganega notarja in sodnega tomača ter dve
priči.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-

ljeni dnevni red.
3. Imenovanje nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje nad-

zorni svet v predlaganem številu in sestavi.
4. Imenovanje finančnega revizorja druž-

be.
Predlog sklepa: skupščina imenuje pred-

lagano družbo za finančnega revizorja druž-
be za poslovno leto 1996.

5. Sprejem letnega poročila in revidira-
nih finančnih izkazov družbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagano letno poročilo in revidirane finančne
izkaze družbe.

6. Sprejem proračuna za prvo leto in
osrednjega finančnega načrta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani proračun za prvo leto in osrednji
finančni načrt.

7. Povečanje kapitala družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani sklep o povečanju kapitala.
8. Izdaja delnic v nematerializirani obli-

ki.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagani sklep o izdaji delnic v nematerializi-
rani obliki.

9. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
Gradivo za zasedanje skupščine bo do-

stavljeno delničarjem na njihov naslov, vpi-
san v statutu družbe, 14 dni pred zaseda-
njem skupščine.

EUROFIN, Financiranje
in prestrukturiranje podjetij, d.d.,

Koper

Št. 2165 Ob-163

Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe sklicujemo

skupščino
Trata, Avtomatska regulacija

industrijskih sistemov, d.d., Ljubljana,
Jožeta Jame 16,

ki bo v četrtek, 22. 2. 1996 ob 16. uri, v prostorih
Trata, d.d., Ljubljana, Jožeta Jame 16.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Izvolitev organov.
3. Imenovanje revizorja.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la in zaključnega računa za leto 1995.
5. Spremembe članstva v nadzornem

svetu.

Predlog sklepov:
Uprava družbe predlaga k posameznim

točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k točki 2.
Imenuje se predsednik skupščine, notar

in dva preštevalca glasov.
Sklep k točki 3
Za revizorja se imenuje MT&D Revizij-

ska družba, d.o.o., Ljubljana, Komenskega
14.

Sklep k točki 4
Sprejme se letno poročilo in zaključni

račun za leto 1995.
Sklep k točki 5
Na predlog nadzornega sveta družbe se

sprejme spremembo članstva v nadzornem
svetu.

Gradivo k posameznim točkam dnevne-
ga reda bo delničarjem na vpogled 20 dni
pred zasedanjem skupščine na sedežu druž-
be vsak delavnik od 8. do 11. ure, v splošno
kadrovski službi.

Predlogi delničarjev k predlaganim skle-
pom so lahko le pisni, obrazloženi in vlože-
ni najkasneje 15 dni pred zasedanjem skupš-
čine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
pisno prijavijo upravi družbe svojo udelež-
bo na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno
in mora vsebovati za fizične osebe ime in
priimek ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, kraj in datum ter podpis poob-
lastitelja, za pravne osebe pa mora vsebovati
ime in priimek ter datum rojstva pooblaš-
čenca in firmo ter podpis in žig pooblastite-
lja. Pooblastila se morajo deponirati najmanj
3 dni pred zasedanjem skupščine pri upravi
družbe.

O vsaki točki dnevnega reda bo glasova-
nje javno z glasovnicami.

Trata, d.d., Ljubljana

Ob-172

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah in 38. členu statuta družbe
IRTAS, inženiring, razvoj, trgovina, aplika-
cije, sistemi, d.d., Opekarska 11, Ljubljana,
uprava sklicuje

6. sejo skupščine
ki bo dne 7. 3. 1996 ob 17. uri v prosto-

rih družbe Opekarska 11, Ljubljana, z na-
slednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-

čina sklepčna.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

preštevalca glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika

skupščine in dva preštevalca glasov.
3. Pregled in potrditev bilance za leto

1995.
Predlog sklepa: potrdi se bilanca za leto

1995 v skladu s predlogom uprave, ki je
priložen gradivu.

4. Razporeditev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: dobiček se razporedi v

skladu s predlogom uprave, ki je priložen
gradivu za sejo skupščine.

Gradivo je na razpolago in na vpogled
vsak dan med 13. in 15. uro na sedežu druž-
be IRTAS, d.d., Ljubljana, Opekarska 11.

Uprava IRTAS, d.d., Ljubljana
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Ob-158

Arkada D.Z.U. – Pooblaščena družba za
upravljanje, d.o.o., Ljubljana, ustanovitelj
družbe Arkada Tri – Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d., Ljubljana, Celovška 206,
sklicuje

ustanovno skupščino
družbe Arkada Tri – Pooblaščena

investicijska družba, d.d.
ki bo v četrtek, 29. februarja 1996, ob

12. uri v sejni dvorani Arkade D.Z.U.,
d.o.o., Ljubljana, Celovška c. 206.

Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine in po-

trditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-

cev glasov in potrditev predlaganega notarja.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika,

dva preštevalca glasov in notarja po predlo-
gu, ki postane sestavni del tega sklepa.

3. Poročilo o poteku ustanovitve druž-
be.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku ustanovitve družbe, ki postane kot
priloga sestavni del tega sklepa.

4. Sklep o spremembi statuta in potrdi-
tev statuta.

Predlog sklepa: sprejme se sprememba
statuta in potrdi statut.

5. Ugotavljanje dejstev glede vpisa in
vplačila delnic.

Predlog sklepa: ugotovi se, da so vse
delnice vpisane in vplačane. Znesek in struk-
tura vpisnikov vplačanih delnic postane kot
priloga sestavni del tega sklepa.

6. Določitev ustanovitvenih stroškov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da so ustano-

vitveni stroški določeni v pavšalnem zne-
sku, kot je navedeno v pogodbi o upravlja-
nju in v prospektu za javno prodajo delnic.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta po volilnem predlogu, ki postane
kot priloga sestavni del tega sklepa.

8. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se finančnega

revizorja po predlogu, ki postane kot prilo-
ga sestavni del tega sklepa.

9. Povečanje osnovnega kapitala družbe
Arkada Tri – Pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d.

Predlog sklepa:
Osnovni kapital se poveča za 1,500.000

SIT oziroma za toliko, kolikor bo z odločbo
odobrila Agencija za trg vrednostnih papir-
jev, pod naslednjimi pogoji:

značilnost delnice: navadna imenska del-
nica druge izdaje

število delnic: 1,500.000
nominalna vrednost: 1.000 SIT
vrednost emisije: 1.500,000.000 SIT
prodajna cena: 1.053 SIT
Za izvedbo vpisovanja in vplačevanja

delnic se pooblasti družba Arkada D.Z.U. –
Pooblaščena družba za upravljanje, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška c. 206, za kar se ji priz-
najo ustanovitveni stroški v pavšalnem zne-
sku, kot je navedeno v pogodbi o upravlja-
nju in v prospektu za javno prodajo delnic.

Vse ostale določbe, ki niso navedene v
predhodnih predlogih sklepov točke 9, bo
urejal prospekt za javno ponudbo delnic

druge izdaje družbe Arkada Tri – Pooblaš-
čena investicijska družba, d.d., za katerega
sprejem skupščina pooblašča upravo družbe
Arkada D.Z.U., d.o.o.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Ena vpisana in vplačana delnica zago-

tavlja en glas na ustanovni skupščini druž-
be.

Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-
kaznice in vpisnice pooblastili Arkado
D.Z.U., d.o.o., ali pa druge pooblaščence za
uresničevanje glasovalne pravice iz vplača-
nih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupšči-
ni v skladu s točko 10.3.3. statuta Arkade
Tri – Pooblaščene investicijske družbe, d.d.,
pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred
skupščino. Prijava bo veljala s predložitvijo
kopije veljavne lastninske nakaznice in vpi-
snice imetnika ali zastopnika, ki je izpolnje-
na na Arkada Tri – Pooblaščena investicij-
ska družba, d.d.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
ustanovno skupščino na sedežu družbe, Ce-
lovška c. 206, Ljubljana, najmanj eno uro
pred začetkom seje.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Celovška 206, Ljubljana, od 14. 2. 1996
naprej, vsak delavnik med 9. in 15. uro.

Arkada D.Z.U., d.o.o.

Ob-178

Vabilo delničarjem Finmedie, d.d., Ljub-
ljana, na zasedanje

skupščine
ki bo v torek, 27. februarja 1996 ob 13.

uri, na sedežu družbe Šmartinska 152, Ljub-
ljana (avla Blagovne borze).

Predlog dnevnega reda:
1. Volitve organov skupščine.
2. Spremembe statuta družbe.
3. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
Izvoli se predsednika skupščine in dva

preštevalca glasov.
K 2. točki dnevnega reda:
Spremeni se točka 08.01., tako da glasi:

Letno poročilo se predloži delničarjem druž-
be.

Spremeni se točka 09.03., tako da se črta
6. alinea 1. odstavka in 2. odstavek.

Spremeni se točka 09.06., tako da se
glasi: Skupščina se mora sestati najmanj en-
krat letno, da:

– preizkusi letno poročilo,
– odloči o razporeditvi dobička ali o po-

kritju izgube.
Spremeni se točka 09.08. drugi odsta-

vek, tako da glasi: Gradiva, potrebna za
odločanje na skupščini ter predlogi sklepov,
morajo biti na razpolago delničarjem naj-
manj 20 dni pred zasedanjem.

Spremeni se točka 09.30. prvi odstavek,
tako da glasi: Nadzorni svet ima 7 članov.

Spremeni se točka 09.40., tako da glasi:
Nadzorni svet je sklepčen, če so na seji pri-
sotni predsednik ali njegov namestnik in
trije člani.

Črta se točka 09.11. in točka 11.01.
K 3. točki dnevnega reda:
V nadzorni svet se izvolita dodatna člana

Davorin Sadar in Marjan Vedlin.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupš-

čini imajo delničarji, ki bodo vpisani v del-
niški knjigi na dan 23. februar 1996 in bodo
ostali vpisani do konca zasedanja skupščine.

Za uresničevanje glasovalnih pravic na
skupščini lahko pooblastite poslovno spo-
sobno fizično osebo ali borzno-posredniško
družbo, da vas zastopa na skupščini. Poob-
lastilo za zastopanje izpolnite in podpišite na
obrazcu, ki ga bo vaš pooblaščenec oddal
pred sejo skupščine. Delničarje – pravne
osebe zastopa na skupščini zastopnik ali
pooblaščenec, ki se mora izkazati s poobla-
stilom za zastopanje.

Vse spremembe glede podatkov, ki se
vpisujejo v delniško knjigo (spremembe
lastništva, firme ali imena, sedeža firme ozi-
roma prebivališča, žiro računa, občine biva-
nja,...) obvezno javite v SKB Aurum, d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska c. 56, Sicherlu, tel.
061/317-568 ali 317-953.

Gradiva v zvezi s predlaganim dnevnim
redom so na razpolago na sedežu družbe
vsak dan med 9. in 12. uro.

Finmedia, d.d.

Razne objave

Št. 5 Ob-179

Kmečka zadruga Krško, z.o.o., CKŽ 52,
Krško, objavlja na podlagi sklepa Upravne-
ga in Nadzornega odbora

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup poslovnih prostorov – Upravne

zgradbe in trgovskega lokala na Velikem
Trnu pri Krškem

Predmet prodaje so:
I. Poslovni prostori v objektu poslovne

stavbe, ki se nahaja v sklopu treh poslovnih
stavb na Cesti Krških žrtev 52 v Krškem.
Prva je ob glavni cesti, dve pa sta dvoriščni
zgradbi. Prva ima v pritličju trgovino v skup-
ni izmeri 243,18 m2. V prvem nadstropju so
upravni prostori in podstrešje, ki ga je možno
izkoristiti. Ostali dve dvoriščni zgradbi imata
samo pritlično etažo – skladišča in podstrešje.

Interesenti se lahko prijavijo tudi za na-
kup po posameznih funkcionalnih delih.

Poslovna stavba stoji na parc. št. 367/4
(CKŽ 52) in parc. št. 367/2 k.o., Krško v
skupni izmeri 1.039,75 m2. Stavbišče zgrad-
be je komunalno opremljeno. Izhodiščna ce-
na za poslovno stavbo znaša 1,100.000
DEM.

II. Trgovski objekt – Trgovina in bife na
Velikem Trnu

Predmet prodaje je Trgovina z bifejem v
skupni izmeri 229,67 m2, ter pripadajoče
zemljišče 96,33 m2. Trgovski lokal stoji v
kraju Veliki Trn na križišču Krško–Raka–
Ravni. Gradnja objekta je izvedena z dozi-
davo skladišča in bifeja leta 1980. Objekt je
komunalno opremljen. Izhodiščna cena za
trgovski objekt znaša 228.722 DEM. Objekt
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je lociran na parceli št. 608/2 in 608/3 KO
Veliki Trn.

Interesenti za nakup zgradbe fizične ose-
be (privatniki) in pravne osebe, morajo do
dneva odpiranja ponudb vplačati varščino v
višini 10% cene na žiro račun
51600-601-19553 pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Krško.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku
vračunali v kupnino, drugim pa vrnili v 8
dneh po odpiranju ponudb.

Fizične osebe morajo ponudbi predložiti
potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe
pa izpisek iz registra. Ogled prostorov je
mogoč od objave dalje.

Kontaktna oseba je Marjana Kostanjšek,
tel. 0608/21-424 in 21-024.

V ponudbi mora biti navedena cena, ki
jo je ponudnik pripravljen plačati in opisana
finančna realizacija plačila. Davek in stroške
prenosa lastništva nosi kupec.

Ponudbe bomo komisijsko odpirali dvaj-
setega dne po objavi, upoštevajoč tudi dan
objave ob 12. uri na upravi zadruge na CKŽ
52.

O odpiranju ponudb in o izboru bo se-
stavljen zapisnik.

Najugodnejši ponudnik bo izbran komi-
sijsko s tem, da se bo upoštevala ponujena
cena in način in rok plačila kupnine.

Vsi ponudniki, ki bodo poslali ponudbe,
bodo o izidu obveščeni v 5 dneh po odpira-
nju ponudb.

Izbran ponudnik – kupec mora najka-
sneje v 30 dneh po obvestilu o izbiri skleniti
prodajno pogodbo oziroma predpogodbo.
Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe
oziroma ne bo plačal kupnine v roku dolo-
čenem s pogodbo, bo pogodba razveljavlje-
na, plačana varščina pa zadržana.

Pisne ponudbe v zapečatenih ovojnicah
sprejemamo na naslov Kmečka zadruga Krš-
ko, z.o.o., CKŽ 52, Krško “Za razpis”. Rok
do katerega morajo ponudbe prispeti je 18.
dan po objavi. Nepravočasnih ponudb ne
bomo upoštevali.

Kmečka zadruga Krško, z.o.o.

Ob-115

Na podlagi 38. člena statuta Hoteli Ber-
nardin, d.d. in sklepa nadzornega sveta št.
6/95 z dne 25. 11. 1995, Hoteli Bernardin,
d.d., Portorož, Obala 2, objavljajo

zbiranje ponudb
za prodajo poslovnih prostorov:

1. na parc. št. 291/1, k. o. Portorož, v
izmeri 55 m2,

2.  na parc. št. 297/1, k. o. Portorož, v
izmeri 55 m2,

3.  na parc. št. 297/1, k. o. Portorož, v
izmeri 66 m2,

4.  na parc. št. 297/1, k. o. Portorož, v
izmeri 50 m2,

5.  na parc. št. 1580, k. o. Portorož, v
izmeri 30 m2,

6.  na parc. št. 1580, k. o. Portorož, v
izmeri 24 m2,

7.  na parc. št. 1580, k. o. Portorož, v
izmeri 120 m2,

8. na parc. št. 1581, k. o. Portorož, v
izmeri 35 m2,

9. na parc. št. 1581, k. o. Portorož, v
izmeri 34 m2,

10. na parc. št. 299/3, k. o. Portorož, v
izmeri 27 m2,

11. na parc. št. 299/3, k. o. Portorož, v
izmeri 27 m2,

12. na parc. št. 299/3, k. o. Portorož, v
izmeri 36 m2,

13. na parc. št. 299/3, k. o. Portorož, v
izmeri 44 m2,

14. na parc. št. 299/3, k. o. Portorož, v
izmeri 84 m2,

15. na parc. št. 299/4, k. o. Portorož, v
izmeri 121 m2.

Izhodiščna cena za m2 poslovnega pro-
stora znaša 3.000 DEM v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila.

Dosedanji najemniki poslovnih prostorov
imajo pri nakupu poslovnih prostorov ob po-
nujenih enakih pogojih prednostno pravico.

Kriterija, ki se zahtevata pri zbiranju po-
nudb sta cena za m2 poslovnega prostora in
ponudba v poslovnem prostoru, ki mora biti
prilagojena prestrukturiranemu produktu
Hotelov Bernardin in je v skladu z doseda-
njo ponudbo.

O izbiri ponudnika odloča komisija, ki jo
imenuje uprava podjetja, na podlagi diskre-
cijske pravice neodvisno od obeh kriterijev.

Kupci bodo postali lastniki teh poslovnih
prostorov na podlagi delilnih načrtov, ki
bodo priloga kupoprodajne pogodbe.

Pri zbiranju ponudb, ki traja do vključno
31. 1. 1996 lahko sodelujejo domače prav-
ne osebe in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije.

Pravne osebe se morajo pri zbiranju po-
nudb izkazati z izpiskom iz sodnega regi-
stra, fizične osebe pa s potrdilom o držav-
ljanstvu. Pooblaščenec ponudnika se mora
pri zbiranju ponudb izkazati z overjenim
pooblastilom.

Kupoprodajno pogodbo mora izbrani
ponudnik skleniti najkasneje do 15. 2. 1996.

Prometni davek in vse druge dajatve pla-
ča kupec.

Nepremičnine so naprodaj po načelu vi-
deno – kupljeno.

Ponudba ne zavezuje prodajalca k skle-
nitvi pogodbe.

Ponudbe je treba poslati na naslov: Hote-
li Bernardin, d.d., Obala 2, Portorož, z ozna-
ko “Poslovni prostori – zbiranje ponudb”,
najkasneje do 31. 1. 1996.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do ponudniki obveščeni najkasneje do 10.
2. 1996.

Vse dodatne informacije so na voljo po
tel. 066/455-007.

Hoteli Bernardin, d.d.

Št. 755 Ob-80

Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12,
Krško, objavlja začetek postopka

za izbiro najugodnejšega ponudnika za:
– izdelavo in dobavo na lokacijo NE Krš-

ko dveh novih uparjalnikov, v skladu s teh-
nično specifikacijo;

– zamenjavo starih uparjalnikov z novi-
ma, kar vključuje dvigovanje in rokovanje,
nujne prilagoditve, nujne modifikacije, pro-
jektiranje in planiranje ter ustrezno doku-
mentiranje;

– izdelavo podpornih varnostnih analiz
za zvišanje moči elektrarne, preverjanje

vpliva novo vgrajene opreme na obstoječo
opremo in sisteme ter vse podloge za prido-
bitev ustreznih dovoljenj;

– izdelavo in dobavo popolnega simula-
torja, namenjenega za usposabljanje opera-
tivnega osebja NE Krško.

Ponudbe za zgoraj navedene storitve in
opremo se zbirajo pri ponudnikih na sve-
tovnem trgu, ki imajo praktične reference
na tako kompleksnih poslih.

Razpis za najugodnejšega ponudnika po-
teka od 19. 1. 1996 in traja do 19. 4. 1996.

Vse dodatne informacije se dobijo v NE
Krško.

Nuklearna elektrarna Krško

Št. 99906 Ob-92

Sava Kranj, p.o., Škofjeloška c. 6, Kranj,
preklicuje veliko štampiljko pravokotne ob-
like z naslednjo vsebino:

SAVA KRANJ Industrija gumijevih, us-
njenih in kemičnih izdelkov, p.o., Kranj,
Škofjeloška c. 6.

Ob-140

V zvezi z javnim razpisom za podelitev
koncesije za opravljanje pomorske pilotaže
na območju teritorialnega morja in notra-
njih morskih voda Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 74-77/95, Ob-3768), Uprava Re-
publike Slovenije za pomorstvo

poziva
neznanega pošiljatelja ovojnice na zgo-

raj navedeni javni razpis, da se zglasi v
prostorih Uprave RS za pomorstvo, Ukmar-
jev trg 2, Koper, ter predloži primerno pisno
izjavo, s katero se bo izkazal kot pošiljatelj
tako, da se mu bo lahko vrnilo ovojnico, ki
je bila v postopku odpiranja prijav zaradi
nepravilne opremljenosti zavrnjena, na
ovojnici namreč ni navedeno ime oziroma
oznaka prijavitelja.

Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo

Ob-141

Skladno z 42. členom zakona o javnih
glasilih (Ur. l. RS, št. 18/94) Dolenjski list
Novo mesto, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg
24, objavlja naslednje podatke:

1. Viri financiranja za izdajanje pokra-
jinskega tednika Dolenjski list so naročnina
in kolportažna prodaja časopisa, objavljanje
ekonomsko-propagandnih in drugih ogla-
sov ter prihodki družbe od računalniške gra-
fične priprave drugih časopisov in knjig.

2. Več kot 10% kapitala družbe, in sicer
20% poslovnih deležev je v lasti družbenika
Pooblaščena družba za upravljanje Atena
ena, d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, ki
ima tako 215 od skupaj 1.063 glasov.

3. Skladno s 30. in 32. členom družbene
pogodbe in sklepom 1. skupščine družbe,
opravlja poslovodske posle družbe Dolenjski
list Novo mesto, d.o.o., direktor Drago Rustja.

Dolenjski list
Novo mesto, d.o.o.

Ob-143

Gradis, industrijsko podjetje gradbenih
izdelkov, Ljubljana, p.o., preklicuje delov-
no dovoljenje na ime Glavaš Zoran, Celovš-
ka 136, delovno dovoljenje št. 0424437796
z dne 15. 12. 1995.
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Annabella d. o. o., Spodnje Gameljne 10
A, Šmartno, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo vozila AUDI A 4 1, 8, tip
8D20C4, št. motorja ADRO33819, št. šasije
WAUZZZ8DZSAO80591. s-3321

Annabella d. o. o., Spodnje Gameljne 10
A, Šmartno, preklicuje izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila, št. B po
uvozni deklaraciji, št. 6276. s-3322

Bonča Iztok, Selanov trg 7, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
27-1170/94 z dnem 17. 1. 1996. s-3048

Bukovec Peter, Adamičeva ulica 23, No-
vo mesto, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 057-0295/94. s-3229

DE-PO, Hotovlja 32 a, Poljane, prekli-
cuje štampiljko z napisom DE-PO Trgovina
in proizvodnja, Škofja Loka d. o. o. Hotov-
lja 32 a, Poljane. s-3314

DE-PO d. o. o, Hotovlja 32 a, Poljane,
preklicuje štampiljko z napisom DE-PO
Škofja Loka Gorenjska c. 12 Medvode
AVTO MEDVODE tel. 061 613-112, fax
061 611520, mobitel 0609 625-861. s-3315

Dolinar Marija, Zgornja Senica 15, Med-
vode, preklicuje priglasitveni list z opravil-
no št. 27-0535/94, izdan 13. 5. 1994, Ga-
lanterija Dolinar. s-3147

Kavčič Klavdij, Široka ulica 2, Selnica,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
064-3517/95 z dnem 15. 3. 1996. s-3224

Mihelič Marko, Klemenčičeva ulica 1,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-1120/94 z dnem 16. 1. 1996.
s-3004

Papič Alojz, Rosalnice 27, Metlika, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
011338/0155/00-44. g-3034

Porsche Inter Auto, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje uradno potrdilo za re-
gistracijo vozila VW Golf, moč 1896 ccm,
55KW, št. šasije WVWZZZ1HZTBO72894,
št. motorja AAZ679993, model 1H1274,
barva G8G8RB-klasično rdeča. s-3287

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine

Babič Sašo, Celovška 90, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 974139. s-3125

Babovič Mirko, Okragarjeva 7, Celje,
potni list BA 505934. g-5103

Bašič Emanuela, Gregorčičeva 4, Piran,
potni list št. AA 201432. g-3298

Bernard Žarko, Nabreznica 12 D, Žirov-
nica 64274, potni list št. BA 236258. p-3152

Beslimi Merita, Ruška cesta 77, Maribor,
potni list št. AA 57349. p-3195

Blažič Tadej, Goriška 12, Dobrovo, ma-
loobmejno prepustnico, št. 55717. p-3215

Brečko Franc, Selnica ob Muri 124, Sel-
nica, potni list št. AA 323325. m-2299

Brečko Ladislav, Pod vrbco 11, Šentjur,
potni list št. AA 33338. s-3020

Bricelj Ivica, Okiškega 32, Ljubljana,
potni list št. AA 829923, izdala UE Ljublja-
na 5. 3. 1993. s-3219

Cerar Aleš Matija, Mošnje 54, Radovlji-
ca, potni list št. AA 630439. s-3070

Cerar Janko, Rača 4, Domžale, potni list
št. AA 492070, izdala UE Domžale. s-3286

Colja Bervoets Igor, Gregorčičeva 5,
Ljubljana, potni list št. AA 929426. s-3066

Csipoe Blaž, Kovačičeva ulica 1 a, Kranj,
potni list št. AA 219592, izdala Upravna
enota Kranj, 1. 7. 1992. s-3143

Čarman Stanislav, Medohova ul. 10,
Ljubljana, potni list št. BA 23251. s-3318

Debelak Terzija, Braslovče 33/b, Bra-
slovče, potni list št. BA 97048. p-3233

Derganc Marija, Sp. Pirniče 54 A, Šmart-
no, potni list št. AA 768983. s-3121

Derganc Sebastjan, Sp. Pirniče 53 A,
Šmartno, potni list št. AA 768984. s-3122

Dolgan Nikolaj, Koblarjeva 17, Ljublja-
na, potni list št. AA 768462. s-3028

Dolinšek Hribar Alica, Griže 66, Griže,
potni list št. AA 864206. p-3208

Dolinšek Stanka, Brode 25, Žalec, potni
list št. BA 111178. p-3176

Dorila Lorena, Prušnikova 2, Ljubljana,
potni list št. AA 301503. s-3220

Dukarič Milan, Nova ulica 15, Ljublja-
na, potni list št. BA 152841. s-3288

Dumić Aleksandra, Partizanska 24, Gor-
nja Radgona, potni list št. AA 667966.
p-3220

Ferbežar Marko, Mali vrh pri Šmarju 1,
Šmarje Sap, potni list št. AA 730521. s-3176

Ferk Vera, Kozjak nad Pesnico 73, Zgor-
nja Kungota, potni list št. AA 749355.
m-2206

Fuschier Breda, Emilienstrase 5, 75172
Pforzheim, potni list št. SS 370215. p-3255

German Ervina, Ul. 8. februarja 2, Drav-
ski dvor, potni list št. AA 548798. p-3177

Golobič Bogomir, Riharjeva 34, Ljublja-
na, potni list št. AA 590836. s-3191

Goričan Alojz, Jurski dol 49, Zgornja
Kungota, potni list št. BA 76941. p-3153

Gorjup Edvard, Kal nad Kanalom 34,
Kanal, petletno listino po VS, št. AI 53056,
izdala UE Nova Gorica. p-3171

Gregorc Jožef, Spodnji kraj 31, Prevalje,
potni list št. AA 608401. p-3254

Gumilar Patricija, Veliki Ban 18, Šentjer-
nej, potni list št. BA 379286 p-3241

Hauptman Franc, Pod Ostrim vrhom 45,
Trbovlje, potni list št. AA 198694. s-3003

Horvat Zvonimir, Kolodvorska 34, Lju-
tomer, potni list št. AA 198451. p-3150

Ilc Rudi, Žlebič 10 a, Ribnica, potni list
št. AA 497409, izdala Upravna enota Ribni-
ca 4. 11. 1992. S-3306

Intihar Romana, Begunje pri Cerknici
2, Cerknica, potni list št. AA 636930.
s-3310

Jager Štefan, Dramlje 14, Dramlje, potni
list št. AA 927426. p-3175

Jakopin Viljem, Ilirska 28, Ljubljana,
potni list št. AA 462493. s-3136

Januš Ivan, Štrihovec 11, Šentilj v Slo-
venskih Goricah, potni list št. AA 498161.
m-2335

Jarič Klara, Fabianijeva 41, Ljubljana,
potni list št. BA 375045. p-3260

Jordan Miran, Ul. prvoborcev 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 312743. s-3309

Jovanović Lado, Trubarjeva 74, Ljub-
ljana, potni list št. AA 172790, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 29. 5. 1992. s-3151

Jurić Klavdija, Kidričevo naselje 6, Ra-
denci, potni list št. AA 185383. p-3221

Jurjovec Dolores, Mirje 6, Ljubljana, pot-
ni list št. BA 673362, izdala Upravna enota
Ljubljana 18. 6. 1993. s-3116

Kenjalo Sava, Novo Polje cesta X/35,
Ljubljana, potni list št. BA 376706. s-3244

Kercan Vladimir, Brilejeva 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 293841. s-3276

Kikelj Dolgan Nada, Koblarjeva 17,
Ljubljana, potni list št. AA 768463. s-3027

Kmetič Ivanka, Svibno 37, Laško, potni
list št. BA 395572. p-3167

Kmezić Branko, Obrežje 91 c, Jesenice
na Dolenjskem, potni list št. BA 269814.
p-3212

Kocjančič Tine, Lazaretska ulica 6, Ko-
per, potni list št. BA 228805. p-3155

Kocjančič Tine, Lazaretska 6, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 32036. p-3156

Kolmanič Slavko, Na Dobravi 31, Mi-
klavž, potni list št. AA 444789. m-2284

Kopričanec Vlado, Ulica mladih borcev
2, Hrastnik, potni list št. AA 335625. s-3012

Koršič Rudolf, Sketova ulica 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 530789. s-3290

Kostič Breda, Svetinova 11, Jesenice,
potni list št. AA 266464. p-3076

Kovačec Jožef, Ulica 5. prekomorske 12,
Ptuj, potni list št. AA 175446. g-3133

Kovčan Darko, Čolnišče 23, Zagorje, pot-
ni list št. AA 494997. p-3250

Koščak Ljudmila, Breg pri Ribnici 15,
Ribnica, potni list št. BA 95903. s-3247

Krajnc Janez, Vinička vas 4, Lenart, pot-
ni list št. AA 521825. p-5023

Krampač Dušan, Gosposvetska 69, Ma-
ribor, potni list št. AA 392946. p-3252

Krampač Marjana, Gosposvetska c. 69,
Maribor, potni list št. 444692. p-3193

Krasnić Valdet, Rožičeva 5 A, Maribor,
potni list št. BA 503133. s-3259

Krasnič Mišo, Pregljeva ulica 12, Mari-
bor, potni list št. BA 294198. p-3197

Križan Boris, Puhova ul. 8, Ljubljana,
potni list št. AA 897980. Kusić Dragana,
Jenkova 9, Velenje, potni list št. AA 852088.
s-3218

Lalević Milovan, Triglavska ulica 7,
Ljubljana, potni list št. AA 449191. s-3031

Levec Bernarda, Šentrupert 29, Gomil-
sko, potni list št. BA 538205. s-3019
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Logar Tanja, Vrtača 5 a, Ljubljana, potni
list št. AA 534131. s-3263

Lorbek Lidija, Turški vrh 93/a, Zavrč,
potni list št. AA 990653. g-g-3210

Mandl Benjamin, Leše 142, Prevalje, pot-
ni list št. AA 102433. p-3251

Marenče Erik, Ul. 28. maja 47, Ljublja-
na, potni list št. AA 42340, izdala UE Ljub-
ljana 18. 12. 1991. s-3014

Marenče Milan, Ul. 28. maja 47, Ljub-
ljana, potni list št. AA 301700, izdala UE
Ljubljana 14. 7. 1992. s-3017

Marenče Vedrana, Ul. 28. maja 47, Ljub-
ljana, potni list št. AA 301697, izdala UE
Ljubljana 14. 7. 1992. s-3015

Marenče Vito, Ul. 28. maja 47, Ljublja-
na, potni list št. AA 302304, izdala UE Ljub-
ljana 15. 7. 1994. s-3016

Marković Mićo, Cankarjeva 54, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
47960. p-3198

Martić Miroslav, Prešernova 4, Radov-
ljica, potni list št. BA 65200. p-3199

Miljuš Milan, Gaberje 156/A, Lendava,
potni list št. AA 210156. p-3222

Mišček Tjaša, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, petletno listino po VS, št. AI
83759. p-3213

Muratović Selvir, Tomšičeva 41, Vele-
nje, preklic potnega lista, objavljen v ULRS,
št. 66/95. p-3249

Nipič Friderik, Cesta ob rivniku 5, Ro-
goza, potni list št. AA 107156. p-3196

Oremuž Darja, Cesta XIV divizije 15,
Velenje, potni list št. AA 264937. p-3194

Papič Nina, Kosovelova 18, Ljubljana,
potni list št. AA 303849, izdala Upravnae-
nota Ljubljana 17. 7. 1992. s-3145

Peterkoč Feliks, Gabrje pri Dobovi 22 A,
Brežice, potni list št. AA 256229. s-3292

Pilko Simona, Glinškova ploščad 11,
Ljubljana, potni list št. AA 826715. s-3099

Podbevšek Jernej, Pivovarniška ulica
10, Ljubljana, potni list št. BA 66374.
s-3272

Pučnik Srečko, Cesta zmage 38, Mari-
bor, potni list št. AA 434498. m-2248

Rakuš Janja, Pohorskega odreda 2, Ilir-
ska Bistrica, potni list št. AA 868085. p-3172

Remškar Boštjan, Na Korošci 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 770909. s-3184

Rihtaršič Gregor, Partizanska c. 34, Škof-
ja Loka, potni list št. BA 423318. s-3316

Rutar Marija, Gregorčičeva 16, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št. 4744.
p-3216

Slodnjak Jelka, Kukava 24, Juršinci, pot-
ni list št. AA 616852. p-3242

Stavrov Bogdan, Cesta 1. maja 39, Jese-
nice, potni list št. AA 661694. p-3234

Stoilkov Aleksandar, Cesta 6. maja 3,
Vrhnika, potni list št. AA 432691. s-3043

Stoilkov Vančo, Cesta 6. maja 3, Vrhni-
ka, potni list št. AA 327224. s-3042

Stoilkova Ljibljana, Cesta 6. maja 3, Vrh-
nika, potni list št. AA 327230. s-3041

Stojaković Ranka, Polanškova 32, Ljub-
ljana, potni list št. BA 520633, izdala UE
Ljubljana 7. 11. 1995. s-3171

Stojaković Ranko, Polanškova 32, Ljub-
ljana, potni list št. AA 672872, izdala UE
Ljubljana 27. 12. 1992. s-3174

Stojaković Sanja, Polanškova 32, Ljub-
ljana, potni list št. AA 172344, izdala UE
Ljubljana 28. 5. 1992. s-3172

Stojaković Svetlana, Polanškova 32,
Ljubljana, potni list št. AA 599526, izdala
UE Ljubljana 10. 12. 1992. s-3173

Stošić Milka, Jenkova 9, Velenje, potni
list št. AA 852087. p-3217

Stubelj Zvonislav, Renče 39 c, Renče,
petletno listino po VS, št. AI 34095. p-3214

Šoškič Stevan, Gorazdova ulica 19, Ljub-
ljana, potni list št. AA 301883. s-3312

Štefančič Vera, Ifangstrasse 2, 8604 Vol-
ketswil ZH, potni list št. BA 324388. p-3256

Tribušon Igor, Nanoška 12, Ljubljana,
potni list št. AA 58106. s-3178

Trtnik Janez, Topniška 8, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 762686. s-5027

Turk Anton, Zagorica pri Velikem gabru
7, Veliki Gaber, potni list št. AA 82503,
izdala UE Trebnje. s-3153

Vaupotič Varja, Staneta Rozmana 1/A,
Murska Sobota, potni list št. BA 167582.
p-3219

Verdnik Tomaž, Agrokombinatska cesta
4 A, Ljubljana, potni list št. AA 830049.
s-3251

Vodopivec Vinko, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, potni list št. AA 10380. s-3303

Vrbnjak Tomislav, Lutverci 73, Apače,
potni list št. AA 582960. p-3174

Vučenović Dušanka, Franca Mlakarka
24, Ljubljana, potni list št. AA 318660.
s-3304

Žibert Branko, Ulica Matije Tomca 4,
Domžale, dvojnik potnega lista št. BA
465403, izdala UE Domžale. s-3148

Živec Vlasta, Ulica prvoborcev 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 672951. s-3308

Žontar Sašo, Zasavska cesta 43C, Kranj,
potni list št. AA 640362. s-5003

Žugec Mirislav, Goriška 16, Maribor,
potni list št. BA 294384. p-3253

Žumer Marjan, Župečja vas 45, Lovrenc,
potni list št. AA 775072. g-3062

Žunkovič Franc, Ul. Planinčevih 22, Mi-
klavž, potni list št. AA 968897. p-3165

Druge listine

Ažman Andreja, Kidričeva 2, Dob, spri-
čevalo 1. letnika Srednje vrtnarske in cvet-
ličarske šole iz Celja, šolsko leto 90/91.
g-3208

Adamek Edvard, Veliki Breg 10, Moj-
strana, zavarovalno polico, št. 0012303.
g-3204

Arnuš Franc, Nova vas pri Ptuju 27/e,
Ptuj, zaključno spričevalo Avtomehanske šo-
le v Mariboru, letnik 1969. m-2243

Babić Emir, Prušnikova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 188704.
s-3223

Bahtijaragič Zlatko, Jajačka 18, Banja
Luka, delovno knjižico. m-2240

Baralić Jelenko, Zakotnikova 1, Ljublja-
na, spričevalo od 1. do 6. razreda Danila
Kumarja. s-3160

Barukčič Marko, Lipnica 21, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje. p-3258

Baskar Bojan, Nanoška ulica 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30849, izdal MSNZ Ljubljana. s-3115

Batta Mirela, Ul. H. Nandeta 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
96358. m-2329

Bavtijari Đevair, Kristanova ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. s-3085

Bedenk Kasilda, Polanškova ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 8744. s-3096

Bedič Matej, Brilejeva 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 296. s-3072

Behin Danica Trajkovič, Vrbanjska 6,
Maribor, zaključno spričevalo Srednje tr-
govske šole v Mariboru, letnik 1976.
m-2298

Belc Tina, Povšetova 88, Ljubljana, spri-
čevalo od 1. do 4. razreda OŠ Kette Murn v
Ljubljani. s-3038

Belič Judita, Malovaška ulica 16, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
89081. s-3170

Belna Bojan, Šentilj 49 B, Šentilj, za-
ključno spričevalo EGŠC Maribor, letnik
1976. m-2273

Benčević Igor, Kvedrova 4, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23678.
g-3183

Berdajs Jana, Tržaška cesta 121, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66426. s-3105

Berlič Stanka, Trg Dušana Kvedra 9, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, šolsko leto 1993/94.
m-2237

Berlot Bojan, Na Pristavi 20, Šempeter,
vozniško dovoljenje, in inštruktorsko dovo-
lenje, izdala UE Nova Gorica. p-3230

Bernot Mateja, Spodnje Prapreče 21, Lu-
kovica, zavarovalno polico, št. 0262669.
s-3278

Bezjak Silvo, Počehovska 34, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole,
št. 235, letnik 1995. m-2305

Božnar Marija, Gabrk 3, Škofja Loka,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-3095

Bogičevič Milovan, Trpinčeva ulica 79
A, Ljubljana, diplomo Srednje strojne šole v
Ljubljani, izdana leta 1984. s-3005

Bolnar Gabrijela, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8327.
s-3260

Boltar Katjuša, Hrvatinova 7, Ankaran,
vozniško dovoljenje. g-3025

Brana Irena, Cankarjeva ulica 25, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7330.
s-3300

Brankovič Vesna, Cesta na Markovec 3,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 18816.
g-3200

Brdarić Peter, Cesta talcev 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22220.
p-3248
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Brglez Alojzija, Slatki vrh 5 c, Sladki
vrh, zaključno spričevalo Ekonomske šole v
Mariboru. m-2309

Brkić Denis, Preglov trg 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22902, izdal
LPP. s-3255

Brlek Boštjan, Grajeva 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje kat. GH, št. 30597 izdala UE
Ptuj. p-3077

Brvar Alojz, Čemšenik 46, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8360.
p-3231

Buh Marjan Anton, Hlavče njive 6, Go-
renja vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 15124. s-3291

Bukovec Samo, Pivola 48, Hoče, zava-
rovalno polico, št. 288866. m-2213

Bulič Tomislav, Klemenova 130, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33057.
s-3036

Burnik Tadej, Tabor 5, Žiri, vozniško
dovoljenje. g-3130

Ceglar Jože, Javoeje 24, Obrov, spriče-
valo kovinarske poklicne šole Koper, izda-
no leta 1968. g-3273

Cej Joško, Hrušica 186, Jesenice, vozniš-
ko dovoljenje, št. S 866835. g-3180

Cerar Saša, Pod hrasti 10, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 205448.
s-3009

Cvenk Miloš, Šempeter 28, Šempeter v
Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 358294. p-3235

Cvijić Zoran, Dajnkova ulica 16, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje šole za
elektroenergetiko Ljubljana, izdano leta
1987. s-3267

Čas Simona, Orlova ulica 16 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11.
s-3302

Čauševič Arif, Bernardinska cesta 7, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37013. g-3024

Černilogar Dejan, Ivana Kosovela 3,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 329060, izdala UE Ajdovščina.
g-3050

Černič Igor, Na peči 2, Ljubljana, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gimnazije Moste,
izdano leta 1976. s-3018

Čipak Vencelj, Vrtača 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 932894, št.
reg. 171100. s-3296

Čuček Ivan, Drbetinci 6 a, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 6367. m-2199

Dejak Rudolf, Ljubljanska cesta 93,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
1059 z dne 26. 10. 1972 Voznoličarske
šole. s-3317

Demšar Janko, Cesta na Žavcerja 33,
Kamnica, zaključno spričevalo Poklicne le-
sne šole v Limbušu, letnik 1977. m-2269

Demšar Roman, Hotavlje 6 A, Gorenja
vas, spričevalo Poklicne elektro šole v Kra-
nju, izdano leta 1980. g-3283

Dijak Mirko, Kraigherjeva 28, Ptuj, ma-
turitetno spričevalo Srednje železničarske šo-
le v Mariboru, letnik 1983. m-2318

Dimnik Marko, Polje c. VI/14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1684.
s-3214

Divjak Gorazd, Vodovnikova ul. 3, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
24975. m-2328

Djukić Makso, Brezje, Lopare, zaključ-
no spričevalo Srednje šole IKŠ Maribor,
letnik 1980. m-2201

Doberšek Metka, Šarhova 14, Prager-
sko, diplomo SKSMŠ Maribor, letnik 1988.
m-2291

Dominik Vinko, Pot na Rakovo Jelšo
129, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 102392, izdal MSNZ Ljubljana.
s-3109

Domokuš Anita, Koželjeva 8 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16333,
izdal LPP. S-3142

Donko Borut, Černelavci, Tavčarjeva 31,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
32359. p-3226

Dovečar Boštjan, Stovnci 105, Markov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29751,
izdala UE Ptuj. g-3285

Dragaš Branka, Župančičeva ulica 4,
Kamnik, delovno knjižico. s-3086

Drovenik Suzana, Podplat, Podplat, voz-
niško dovoljenje, št. 11832. p-3181

Družina Barbara, Markovščina 21, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14032. s-3010

Dumendžič Vesna, Kunaverjeva ulica 9,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
31774, izdal LPP. s-3144

Durmišević Mediha, Cesta Hermana De-
belaka 4, Hrastnik, delovno knjižico.
s-3128

Đukič Jovo, Linhartova cesta 60, Ljub-
ljana, avtomobilsko tablico, št. LJ 85-171.
s-3068

Fekonja Bogdan, Pod hribom 41, Bistri-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 25827. m-2324

Ferfolja Tjaša, Orehovlje 28 B, Miren,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gori-
ca. p-3154

Flandija Zvonko, Štantetova 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
98087. m-2250

Fluher Jožef, Slatinski dol 1, Zgornja
Kungota, zavarovalno polico, št. 311139.
m-2229

Forstner Alenka, Pekre, Apostolova 1,
Limbuš, licenco za opravljanje dejavnosti iz
osnovnega zobozdravstva, št. 5569. g-3162

Frankarli Rikardo, Regentova 28, Piran,
vozniško dovoljenje, št. 3823, izdala UE
Piran. s-3140

Fras Igor, Tyrševa 24, Maribor, diplomo
Vrtnarske šole v Celju, letnik 1981. m-2341

Frbežar Dinko, Ivančičeva 18, An-
karan, obrtno dovoljenje, št.
053498/2639/01-27/1995. g-3203

Frelih Luka, Rozmanova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 190587.
s-3150

Gajić Radmila, Vodovodna 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 106125.
m-2217

Gargnelutti Aleksandra, Zg. Kungota 31
a, Zgornja Kungota, spričevalo OŠ Kreno-
vih, letnik 1985. m-2313

Gašić Mile, Stara cesta 27, Kranj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 599702, št.
reg. 42519, izdala UE Kranj. g-3083

Gašič Rada, Stara cesta 27, Kranj, pro-
metno dovolenje. g-3082

Gašparin Boris, Neblo 1/E, Nova Gorica,
delovno knjižico, na ime Gašparin Boris.
p-3192

Golež Tadej, Tattenbachova 19, Sloven-
ske Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št., št. 10303. p-3237

Goleš Petra, Drapšinova 7, Celje, spriče-
valo 1. 2. 3. letnika Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Celju. m-2336

Gorjanec Janez, Vrtna pot 3, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
420925, št. reg 19276, izdala UE Kranj.
g-3080

Gornjec Aleš, Legenska c. 56, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje šole
Tehniško naravoslovne usmeritve, izdano
leta 1990. g-3131

Grabner Sabina, Cesta Prol. brigad 60,
Maribor, indeks Pravne fakultete v Maribo-
ru. m-2286

Gratzer Marjetka, Prisojna ulica 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
128776. s-3186

Grilec Bor, Pot na Fužine 37, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3193, izdal
LPP: s-3155

Grilec Bor, Pot na Fužine 37, Ljubljana,
izkaznico št. 0600960, izdala Knjižnica Oto-
na Župančiča - Pionirska knjižnica v Ljub-
ljani. s-3156

Grubelnik Kamenšek Milena, Kunaver-
jeva 12, Ljubljana, indeks Pedagoške fakul-
tete v Mariboru. s-3266

Gruden Stanislav, Tržaška 85, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
472164, št. reg. 3535. s-3102

Gruenfeld Adam, Koseskega ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 134455, št. 15549. s-3228

Hajdinjak Edvard, Cesta 1. maja 67,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu ICONZ
- šola za miličnike Koper, izdano leta 1981.
s-3265

Harl Rudolf, Sp. Ščavnica 47, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 6285.
m-2311

Hartl Jože, Kozje 28, Kozje, spričevalo
Tehniške šole v Celju, smer gradbeni tehnik,
šolsko leto 1985/86. g-3245

Helbl Oto, Fram 124/a, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 101235. m-2317

Heričko Srečko, Trubarjeva 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 299262. m-2241

Hižman Danica, Ptujska c. 311, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 88094.
m-2276

Hlade Ervin, Prušnikova 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2166.
m-2265

Hojnik Karla, Orehova vas 47, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2804. m-2203

Hojs Brigita, Šlebingerjev breg 22, Gor-
nja Radgona, indeks EPF v Mariboru.
m-2232
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Hojs Venčeslav, Kraljevci 18, Videm ob
Ščavnici, delovno knjižico. p-3228

Horvat Damijan, Puhova ulica 12, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-3301

Horvat Darinka, Gorišnica 21, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15629, izdala UE Ptuj. g-3073

Horvat Dejan, Meljska c. 59, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 93418.
m-2238

Horvat Gorazd, Porabska 6, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
10037. p-3185

Hrastar Vinko, Kandijska c. 43, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 16855, izda-
la UE Novo mesto. g-3281

Hravtin Diego, Sv. Anton, Turki 10, Ko-
per, osebno izkaznico. g-3139

Hren Romana, Levstikova 12, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2907. p-3162

Hribar Aleksandra, Tomazinova 6,
Šmartno/Litija, indeks Fakultete za gradbe-
ništvo in geodezijo. s-3264

Hrnčič Slavko, Jarki 10, Varaždin, di-
plomo Srednje elektro šole v Mariboru, let-
nik 1981. m-2304

Hrovatin Alojz, Ceplje 7, Stari trg/Kolpi,
hranilno knjižico, št.
51300-625-10300-15101754. g-3299

Hrvatin Diego, Sv. Anton, Turki 10, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-3138

Hude Aleš, Dušanova 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 96295.
m-2233

Hvalc Uroš, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9576. s-3313

Iglič Mateja, Podbrezje 112, Duplje, di-
plomo Srednje tekstilne šole v Kranju, izda-
na leta 1991. s-3294

Ilc Rudi, Žlebič 10 a, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 5430, izdala
Upravna enota Ribnica. s-3307

Imamović Safet, Tavčarjeva 10, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5039041. g-3163

Iršič Marko, Kuzmičeva ulica 2, Ljublja-
na, diplomo Srednje naravoslovne šole v-
Ljubljani, izdana leta 1990. s-3067

Ivičak Dejan, Šarhova 45, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 100926.
m-2322

Izda Silvo, Škofjeloška 23, Medvode,
zavarovalni polici, št. 017698 in št. 017699.
s-3060

Jakačič Petrica, Sončna pot 2, Izola, za-
varovalno polico, za leto 1995. g-3236

Jamnik Janko, Nova pot 142, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 320253, št. 53765. s-3271

Jamšek Jože, Gimnazijska 15/c, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 120,
izdala UE Trbovlje. g-3088

Jamšek jože, Gimnazijska 15/c, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje. g-3055

Janžekovič Igor, Vidičeva 3, Maribor,
zaključno spričevalo SERŠ Maribor, šolsko
leto 90/91. m-2281

Jaušovec Maksimiljan, Porabska 4, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9478. p-3186

Jašaragić Neska, Breznikova 75, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28348,
izdala UE Domžale. s-3149

Jelenc Darko, Glavarjeva ulica 47, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 294013, št. reg 130308. s-3011

Jemc Miran, Gorica 14, Moravče, delov-
no knjižico. s-3297

Jeras Roman, Kerševanova ulica 21,
Ljubljana, indeks Fakultete za kemijsko teh-
nologijo v Ljubljani. s-3047

Jereb Bogdan, Plužnje 7 A, Idrija, spriče-
valo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev, izdano leta 1991. s-3270

Jereb Miha, Ul. Franca Mlakarja 16,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Spod-
njaŠiška. s-3093

Jeremič Slavojka, Kardeljeva pl., Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11582,
izdal LPP. s-3154

Jerončič Tratnik Tatjana, Slejkoti 4, Aj-
dovščina, vozniško dovoljenje, izdala UE
Ajdovščina. g-3044

Jeseničnik Rudolf, Črtomirova ulica 21
A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545355, št. reg 159664. s-3166

Jesih Srečko, Tepanec 133, Slovenske
Konjice, spričevalo IV. letnika Srednje grad-
bene tehnične šole v Celju, izdano leta 1979.
s-3110

Juhant Ivanka, Jarška 28, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6108. s-3230

Jurjovec Dolores, Mirje 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 160029,
S-931172, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-3117

Jurkovič Dejan, Vinski vrh 42, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
9338. g-3198

Jurkovnik Stanko, Subotiška 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
23824. p-3247

Kodek Zdenka, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, osebno izkaznico, št. 55306.
s-3241

Kamenšek Zdenka, Gabrce 7, Rogaška
Slatina, indeks EPF v Mariboru in študent-
sko izkaznico. m-2100

Kapel Jože, Polički vrh 11, Jarenina, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6037.
m-2218

Kapić Behlil, Postojna, spričevalo o kon-
čani šoli za PK natakarja, izdano v Ljubljani.
s-3246

Katić Peter, Štantetova 18, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Industrijske šole
Tabor. m-2277

Kaučič Marjan, Stavešinski vrh 44, Sp.
Ivanjci, zaključno spričevalo Srednje šole za
kmet. mahanizacijo Maribor, letnik 1991.
m-2316

Kazić Selvir, Maistrova 6, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-3159

Keleč Željko, Kvedrova cesta 26, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-3129

Keserovič Derviša, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846040, št. reg 197597. s-3192

Kikrič Slavica, Turjaška 6, Kočevje, de-
lovno knjižico, št. 62/95. g-3289

Kladnik Boris, Košnica 19, Prevorje,
spričevalo 2. letnika STŠ Celje. g-3021

Kladošek Jože, Lesično 42, Lesično, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. p-3075

Klauž Janez, Morje 33, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 92245.
m-2254

Klobasa Samo, V. Vlahoviča 35, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
91430. m-2307

Klobučar Srečko, Butorij 23, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8498.
p-3184

Kmetec Blaž, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 200378.
s-3023

Kmezić Branko, Obrežje 9 c, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9087. p-3223

Kobal Vincencija, Dolenjska 16, Ljub-
ljana, potrdilo o pol kvalificirani Kuharici,
izdala Srednja šola za gostinstvo. s-3249

Koblar Zlata, Brezgovje 2, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78500. m-2210

Kodek Zdenka, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 231366, št. reg 12381, izdala UE Kranj.
g-3237

Kodek Zdenka, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, zavarovalno polico, št. 252734.
g-3240

Kogovšek Janez, Zagrjškova 26, Kranj,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, št.
47717. g-3058

Kogovšek Štefka, Šentjošt nad Horju-
lom 24, Horjul, spričevalo 3. letnika in ma-
turitetno spričevalo Srednje šole za gostins-
tvo in turizem v Ljubljani, izdana leta 1990.
s-3250

Kolar Franc, Črešnjice 13, Frankolovo,
spričevalo. p-3169

Koležnik Maja, Stare sledi 23, Prevalje,
vozniško dovoljenje, izdala UE Ravne.
p-3158

Koležnik Maja, Stare sledi 23, Prevalje,
študentsko izkaznico Pedagoške fakultete v
Mariboru. p-3159

Koler Simona, Osek 23, Sv. Trojica, za-
ključno spričevalo OŠ Benedikt. m-2320

Koler Simona, Osek 23, Sveta Trojica,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Mari-
bor. m-2216

Kolman Bojan, Pod kostanji 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 25455. p-3178

Konjar Marko, Črni potok 8, Šmart-
no/Litija, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
174. g-3205

Kopač Andreja, Breg ob Savi 89, Mavči-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
170028, št. reg. 32101. p-3207

Kopač Vojko, Breg ob Savi 89, Mavči-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
226771, št. reg 36219, izdala UE Kranj.
p-3206

Koprivnik Alenka, Vinarska 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno ad-
ministrativne šole v Mariboru, št. 2/76.
m-2207



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 4 – 26. I. 1996 Stran 245

Koren Edita, Kresniške Poljane 16, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6227.
s-3006

Koren Marjanca, Zupančičeva 11, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 0294052.
s-3238

Korošec Janez, Zagrad 119, Celje, spri-
čevalo za KV voznika. p-3161

Korun Borut, Lipje 11 A, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23034, izda-
la UE Žalec. p-3209

Kos Vane, Marčičeva 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 92556.
m-2283

Kosi Robert, Poštna 1/a, Ormož, diplo-
mo, št. 1/1140 Srednje Agroživilske šole v
Mariboru. m-2235

Kostadinovska R., Šegova 8, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33048. g-3199

Kotar Katarina, Sela pri Dolenjskih Topl.
76, Dolenjske Toplice, indeks Pedagoške
fakultete v Ljubljani. s-3092

Koudila Bojan, Kroška 1, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 20225. p-3187

Kovač Katarina, Za Savo 9, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6491.
g-3201

Kovač M., Cesta na Markovec 63, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 3884, izdala
UE Koper. g-3074

Kovač Mateja, Kajuhova 11, Kidričevo,
indeks Pedagoške fakultete v Mariboru.
m-2267

Kovačec Jože, Ul. 5. prekomorske 12,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
918, izdala UE Ptuj. g-3078

Kovačec Mirko, Arbajterjeva 7, Ptuj, za-
varovalno polico, št. 0274416 in zeleno karto
0241312. m-2222

Kovačič Miran, Kamni potok 9, Treb-
nje, spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole
v Ljubljani - smer kuhar. s-3234

Kozamernik Andrej, Vaše 21, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
414701, št. reg 182573. s-3052

Kozar Andreja, Šentilj 122 b, Šentilj,
vozniško dovoljenje, št. 791. m-2303

Kozar Anton, Minarikova 4, Ruše, di-
plomo Srednje kovinarske šole v Mariboru,
letnik 1987. m-2245

Kozjek Zdenka, Ulica borca Petra 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 138615. s-3100

Košir Boštjan, Spodnje Gameljne 55,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
175050. s-3221

Košič Tatjana, Bratov Dobrotinškov 38,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
292200, izdala UE Celje. p-3243

Krajnc Dušan, Slomi 19, Polenšak, zava-
rovalno polico, št. 273029. m-2244

Kramer Ivan, Tomlenškova 4, Nazarje,
delovno knjižico, št. 11939. p-3200

Krampf Majda, Morova 7, Izola, zaključ-
no spričevalo šole za prodajalce v Kopru.
g-3091

Kraner Anton, Zg. Velka 118, Zgornja
Velka, zavarovalno polico, št. 257236.
m-2242

Krasniči Rama, Koresova 6, Maribor, za-
varovalno polico, št. 300469. m-2275

Krašovec Karmen, Pot na Fužine 51,
Ljubljana, spričevalo II. letnika Srednje eko-
nomske in gradbene šole v Ljubljani. s-3146

Krempl Stranislav, Likozarjeva 27, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Ledina v Ljubljani,
izdano leta 1970. s-3325

Križan Andrej, Jakčeva 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4859. s-3029

Krklec Marko, Tekačevo 27, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, št. 14459. p-3239

Kužnik Josip, Lakotence 6, Ljubljana,
zaključno spričevalo Centra strokovnih šol -
elektro smeri, izdano leta 1967. s-3002

Kuhar Justina, Mavčiče 104, Mavčiče,
vozovnico, št. 484451, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-3079

Kuhar Lucijana, Stjenkova ulica 6, Po-
stojna, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdal Ministrstvo za zdravstvo, leta
1881. s-3158

Kujavec Štefan, Šišenska cesta 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
105425. s-3076

Kukić Saša, Jakčeva 26, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 11052. s-3026

Kukovec Boštjan, Gosposvetska 21, Ma-
ribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
živilske šole v Mariboru, letnik 1994. m-2292

Kukovec Polona, Herbersteinova 33,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19991. s-3127

Kukovič Aleksander, 30. divizije 10, Por-
torož, potrdilo za voditelja čolnov, št.
2815/80. g-3106

Kunej Mihaela, Brezje 27, Oplotnica,
spričevalo o končani OŠ Pohorskega bata-
ljona Oplotnica, letnik 1993. m-2257

Kunstek Anton, Sv. Florjan 117, Rogaš-
ka Slatina, vozniško dovoljenje, št. 7815.
p-3180

Kupčič Branko, Ceršak 18, Ceršak, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4746.
m-2300

Kurtovič Esmir, C. Jaka Platiše 21, Kranj,
indeks. g-3190

Kusić Miloš, Delavska 14, Maribor, spri-
čevalo o končani OŠ na Delavski univerzi,
letnik 1978 v Mariboru. m-2231

Kuzmin Iris, Bilje 135, Renče, vozniško
dovoljenje. p-3164

Lacmanović Miran, Gerbičeva 49, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje veterinar-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1974. s-3051

Lakner Stanislav, Koroška 21, Tržič, de-
lovno knjižico. g-3182

Lavrič Vesna, Slomškova 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3756. s-3213

Lazukin Peter, Partizanski trg 6, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFH, izdala UE
Metlika. g-3243

Lednik Milan, Markovičeva 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104792. m-2296

Lepšina Jožef, Cesta pod hribom 3, Zre-
če, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
3646. p-3166

Lesjak Franc, Limbuška c. 21, Maribor,
delovno knjižico. m-2247

Leskovar Tomaž, Borova vas 11, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 0245488.
m-2333

Likar Lena, Archinetova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8524. s-3212

Lipec Damijana, Palčje 26, Pivka, diplo-
mo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdana leta 1994. s-3181

Lipovec Marjan, Tesarska 5 c, KOčevje,
vozniško dovoljenje, št. 6060, izdala UE
Kočevje. g-3235

Ljutić Juso, Plamenice, Bosanska Gra-
diška, osebno delovno dovoljenje, št.
0424411309. s-3114

Lubej Aleksander, Prisojna 15, Maribor,
indeks Fakultete za gradbeništvo, letnik
1994. m-2319

Lukman Smiljan, Stjenkova 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8061.
p-3224

Lulik Tomislav, Triglavska 25, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 10986.
s-3135

Luttenberger Zvonka, Irgoličeva 57, Ho-
če, delovno knjižico. m-2239

Magajna Ana, Ul. Gubčeve brigade 27,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23864. s-3284

Majcen Irena, Mokrška ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1012169, št. reg 204563. s-3063

Majer Dragutin, Klinetova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 56853.
m-2226

Malek Ervin, Malečnik 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 82658.
m-2246

Mandelj Jolanda, Tomaž 17, Tomaž, in-
deks Srednje računalniške šole v Mariboru,
letnik 1987. m-2295

Mardjonović Nada, Zlatek 6, Ljubljana,
diplomo, izdala Srednja trgovska šola v
Ljubljani leta 1994. s-3179

Marinič Robert, Dalmatinova 39, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
68655. m-2249

Marinšek Marko, Cesta IV/4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 18690.
p-3244

Marič Blekič Franjo, Glagolaška 15, Vin-
kovci, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1989. s-3253

Marjanović Zoran, Trebinjska ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirana
Šušteršiča. s-3189

Markoja Stanislav, Beltinci 132/d, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 10224. p-3157

Marković Magdalena, Na zelenici 3 B,
Vrhnika, indeks FNT v Ljubljani. s-3069

Marn Mitja, Trinkova 10, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2116. s-3065

Marn Stane, Bogatajeva 17, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35516.
s-3061

Martinjak Jože, Kurirska pot 22, Cerklje
na Gorenjskem, pomočniško spričevalo -
čevljarska obrt, izdano leta 1961 v Žireh.
s-3175
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Martinčevič Vida, Zbilje 8 K, Medvode,
spričevalo 1. letnika Upravno administrativ-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1968. s-3193

Marušič Vojko, Bokalova 5, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-3033

Mastnak Franc, Prečna Loka 29, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8846.
p-3238

Matjašec Irma, Triglavska c. 7, Žiri, za-
varovalno polico, št. 0178591. g-3282

Mavsar Sanja, Dobrava 39, Otočec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22558. s-3165

Meglič Maksimiljan, Renče 18, Fram,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šo-
le v Mariboru, letnik 1971. m-2280

Mergeduš Milan, Brezova gora 56, Iva-
nec, zaključno spričevalo Gradbene sred-
nješole v Mariboru, letnik 1989. m-2221

Mešiček Ivan, Sp. Dobrenje 37 e, Pesni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8636. m-2261

Mijatovič Dragan, Tavčarjeva 8, Jeseni-
ce, diplomo, izdana leta 1993. g-3126

Mirnik Peter, Župančičeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. s-3188

Mlakar Jana, Veljka Vlahoviča 81, Mari-
bor, spričevalo 1., 2., 3. letnika Gostinske
šole v Mariboru, šolsko leto 1969/71.
m-2255

Mlakar Janez, Ul. Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1994. s-3032

Mlaker Borut, Partizanska 59, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90522.
m-2212

Mohorič Boštjan, Mrakova 69, Idrija,
indeks Pravne fakultete v Ljubljani. s-3113

Mohorič Mitja, Levanjci 1 a, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. F, izdala UE Ptuj.
m-2338

Moravs Vladimir, Ljubljanska c. 98, Ra-
če, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Mariboru, letnik 1978. m-2279

Mori Dušanka, Pameče 70, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10888. g-3274

Mrgole Silvo, Telče 19, Tržišče, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 10256. p-3232

Mujdrica Veronika, Dolgovaške g. 136,
Lendava, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-3227

Mujkanovič Ramiz, Koperska 16, Por-
torož, zaključno spričevalo Gradbene šol-
skega centra, letnik 1979 v Mariboru.
m-2214

Munda Milena, Ul. Veljka Vlahoviča 75,
Maribor, spričevalo OŠ Tone Čufar, letnik
1992. m-2256

Murn Saša, Jablan 38, Mirna peč, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 24265. s-3226

Muršič Adolf, Zemljičeva 44, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33456.
m-2219

Mustafovski Maja, Kriška ul. 22, Kranj,
letno vozovnico, št. 482134, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-3280

Namestnik Milica, Hektorovičeva 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1709. m-2327

Nebec Andrej, Kneza Koclja ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 119506. s-3108

Novak Peter, Ceringa 29, Zgornja Kun-
gota, delovno knjižico. m-2321

Novak Zlatko, Betnavska c. 106, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88806. m-2260

Novakovič Marinko, Brilejeva 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2733.
s-3107

Nukič Azra, Simona Jenka 14, Medvo-
de, dijaško mesečno vozovnico, št. 12990.
s-3040

Nuredini Dželadin, Bratovževa ploščad
8, Ljubljana, delovno knjižico, ser. št.
1251/94. s-3269

Olga Zadravec Klemenčič, Prešernova
10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 41711. m-2251

Orehar Bojana, Ulica 31. divizije 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 601255,
št. reg. 36812, izdala UE Kranj. g-3242

Ornik Marjeta, Kuršinci 59, Ljutomer,
delovno knjižico, št. 386654. p-3191

Očko Danica, Kostanjevec 54, Zgornja
Ložnica, delovno knjižico. p-3173

Pahulje Nežka, Prigorica 114, Dolenja
vas, maturitetno spričevalo ŠCTP Ljubljana.
g-3119

Palčič Bubnič Mirjana, Strunjan 100, Por-
torož, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, izdano leta 1986. g-3177

Papež Jožef, Škrabčeva 1, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. p-3182

Pavlinič Urška, Kvedrova 3, Ptuj, in-
deks, št. 81393284 EPF v Mariboru. m-2334

Pavlič Nežka, Ilirska c. 2, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13451.
g-3132

Pavlovič Brane, Čopova 25, Celje, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Celju,
letnik 1984. m-2225

Pavlovič Branislav, Čopova 23, Celje,
zaključno spričevalo Gostinske šole v Celju,
letnik 1984. m-2224

Pediček Majda, Vošnjakova 29, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
26188. m-2236

Perić Marko, Postolje, Kotor Varoš, di-
plomo Srednje gradbene šole v Ljubljani,
izdana leta 1987. s-3254

Perić Rado, Peruzzijeva ulica 127 H,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 129534. s-3268

Pernek Saša, Ul. Ilije Gregoriča 24/a,
Miklavž, študentsko izkaznico, št.
61116735. m-2228

Peterkoč Feliks, Gabrje pri Dobovo 22
A, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCEF,
št. 6724. s-3293

Petrič Marija, Mala Dolina 8, Jesenice na
Dolenjskem, diplomo šole za prodajalce, iz-
dana leta 1971. g-3209

Petrič Marjeta, Medvedova cesta 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14636. s-3001

Peček Metka, Petrovičeva ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932852, št. reg. 131609. s-3324

Pečnik Damjana, Koštialova 20, Novo
mesto, diplomo, št. 1/1903. g-3049

Pintar Pavla, Cesta revolucije 5, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 668191. g-3087

Pipan Dean, Brje pri Komnu 26, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE
Sežana. g-3202

Pipnbaher Mojca, Ptujska 71, Rače, spri-
čevalo 1. letnika 3. gimnazije v Mariboru,
letnik 1992. m-2332

Pirjevec Boris, Vilharjeva 28/A, Ajdovš-
čina, maturitetno spričevalo STSGŠ Ljublja-
na, št. 16/5. 9. 1972. g-3279

Pirtovšek Zdravko, Podgorje 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21611.
p-3246

Pistotnik Sebastijan, Šercerjeva 7, Vele-
nje, dijaško mesečno vozovnico, št. 36908.
s-3008

Pišek Andrej, Sp. Sp. Jablance 46, Cir-
kovci, vozniško dovoljenje, št. 8837.
m-2340

Piškurič Simon, Kovor, Srednja pot 2,
Tržič, spričevalo OŠ heroja Bračiča. g-3075

Plohl Branko, Bratislavci 54, Polenšak,
spričevalo o končani trgovski šoli, izdano
leta 1977. g-3207

Plošnik Anton, Ul. Pohorskega bataljona
1, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5403. m-2342

Podgoršek Aleksander, Črešnice 12 A,
Frankolovo, delovno knjižico. p-3189

Podgoršek Zvonko, Jamovec 9 A, Dram-
lje, spričevalo. p-3168

Podkoritnik Dušan, Šešče 47, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
792946. p-3202

Podlesnik Barbara, Poklukarjeva ulica
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1042958, št. 184029 s-3239

Podnar Marija, Čufarjeva ulica 17, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-3257

Polajžer Danilo, Volkmerjeva 30, Ptuj,
zavarovalno polico, št. AO 245350.
m-2253

Polanc Andrejka, V mlinu 23, Šempeter
pri G., indeks Akademije za likovno umet-
nost. s-3013

Ponikvar Peter, Pod bresti 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2233. s-3319

Poplatnik Vlado, Goriška ul. 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
53686. m-2287

Poš Marjana, Cesta divizije 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71584.
m-2331

Prah Brigita, Jerebova 14, Miklavž, za-
ključno spričevalo Srednje živilske šole v
Mariboru, letnik 80/81, št. 342. m-2293

Predanič Tadeja, Kidričeva 6, Sevnica,
zavarovalno polico, št. 258310, izdala
Adriatic Koper. s-3326

Pretnar Vladimira Doša, Saveljska cesta
94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 69268, izdal MSNZ Ljubljana.
s-3112

Prevc Sonja, Tomšičeva 67, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 302522.
g-3039
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Prevozi Bolčina d. o. o., Poženelova 7,
Laško, zavarovalno polico, št. 291597.
g-3056

Pridigar Peter, Pliberškova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 72817.
m-2264

Primožič Sebastijan, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje PTT
SŠC v Ljubljani, izdano leta 1989. s-3007

Primčič Aleš, Miklošičeva cesta 18, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135939, št. reg. 120510. s-3123

Primčič Aleš, Miklošičeva cesta 18, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 289464. s-3124

Pristovnik Marija, Šmartno na Pohorju
29, Šmartno na Pohorju, spričevalo 1. letni-
ka Gostinske šole v Mariboru, letnik 1984.
m-2268

Probanka Leasing, Svetozarevska 101,
Maribor, zavarovalno polico, št. 340751 in
zeleno karto, št. 313161. m-2290

Pukšič Jožica, Kozeljskega 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Vele-
nje. g-3098

Pulko Renata, Ul. S. Severja 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
105259. m-2282

Pušnik Martina, Ilirija 17, Pobegi, voz-
niško dovoljenje, št. 40259. g-3275

Rabič Petra, CestaI/11, Velenje, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 16651. p-3245

Radovanovič Dragan, Cankarjeva 15, Je-
senice, vozniško dovoljenje, izdala UE Jese-
nice. g-3035

Rajh Andrej, Stopiče 51, Stopiče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 34280.
g-3211

Ramadani Adem, Ul. Štrauhovih 39, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
64211. m-2272

Ravbar Alenka, Dol. Kamenje 18, Novo
mesto, diplomo, izdala SŠTZU Boris Kidrič.
g-3196

Rebernik Slavko, Ul. I. Šalamuna 20,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
86367. m-2323

Rems Valerija, Šolska 20, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje go-
stinske šole v Mariboru, letnik 1994.
m-2308

Remškar Boštjan, Na Korošci 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-3185

Repolusk Anita, Trg Miloša Zidanška 2,
Maribor, spričevalo OŠ in indeks Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Mariboru. m-2211

Resnik Sandi, Tobelno 1/a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18032, izda-
la UE Kamnik. s-3111

Rezo Ivanka, Ramovševa ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
974303. št. 163489. s-3231

Rezo Ivanka, Ramovševa ulica 19, Ljub-
ljana, indeks Filozofske fakultete v Ljublja-
ni. s-3232

Ribič Boris, Livadna 43, Maribor, poob-
lastilo za sklepanje zavarovanj pri zavaro-
valni družbi Adriatic. m-2285

Riossa Maks, Škarpa 9, Mokronog, spri-
čevalo 1., 2., 3. letnika in zaključno spriče-
valo Avtomehanične šole v Ljubljani. s-3134

Rogelja Nina, Tržaška 18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9697. s-3217

Rola Mihaela, Drvanja 1, Lenart, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 5003. m-2344

Ros Rudolf, Mlekarniška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 34371.
m-2205

Rovšek Katja, Gabrov trg 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15807.
s-3261

Rupnik Franc, Dol pri Pristavi 1 A, Pri-
stava pri Mest., vozniško dovoljenje, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-3257

Rupnik Peter, Frankolovo 21, Frankolo-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BCDE, št.
11199. p-3211

Sagadin Elica, Sp. Gasteraj 51, Jurovski
dol, delovno knjižico, št. 9797. m-2278

Salihović Ale, Litostrojska 10, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 02365384.
s-3216

Salikovič Husen, A. Tovornika 15, Ma-
ribor, zaključno spričevalo EKŠ Maribor.
m-2208

Schmidt Krajnc Majda, Trg Dušana Kve-
dra 13, Maribor, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu. m-2288

Selinšek Jasna, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Celju. p-3262

Senekovič Igor, Vosek 5, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 84082.
m-2215

Sevnik Boris, Kasaze 109, Petrovče, za-
varovalno polico, št. 0313456. p-3240

Simonič Zdravko, Podgorska 49 A, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9135. g-3097

Skuhala Robert, Pršetinci 7, Tomaž, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH. g-3194

Smrečnik Stane, Vojkova 9, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 10531. p-3210

Solar Slavko, Dolnji Slaveči 63, Grad,
vozniško dovoljenje, št. 28041. p-3229

Soldat Ranko, Ul. Franca Rozmana Sta-
neta 11, Kranj, delovno knjižico. s-3053

Soršak Bojan, Cesta v Rošpoh 71, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6759. m-2204

Spevan Marjana, Mejna ul. 17, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič, letnik
1986. m-2252

Spešić Edi, Cegovci 1, Apače, delovno
knjižico. m-2301

Srbljan Vesna, Bevke 127, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12828.
s-3215

Srne Danilo, Meljska cesta 32, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Franc Rozman Sta-
ne, letnik 1968. m-2230

Srnec Damjan, Veliki vrh pri Litiji 60,
Litija, delovno knjižico. s-3103

Srnec Zdenka, Veliki vrh pri Litiji 60,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Ko-
mercialne šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
s-3104

Stankovič Jasna, Litijska 52 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 32092.
s-3152

Starman Cvetka, Strossmayerjeva 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
61789. m-2266

Stenovec Slava, Praše 44, Mavčiče, voz-
niško dovoljenje. p-3204

Stipančič Nana, Obala 102, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-3057

Stojanov Novit, Lojzeta Horvata 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S805167, št. reg. 38746, izdala UE Kranj.
g-3120

Strmčnik Robert, Podgorje 61, Podgor-
je, indeks. g-3084

Svenšek Daniel, Na Jelovcu 50, Kamni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95697. m-2289

Svete Vladimir, Jezero 24, Preserje, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne elektro
in kovinske šole Iskra v Ljubljani, izdano
leta 1967. s-3248

Šantl Milena, Poropatova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39456.
m-2315

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 0292475.
g-3077

Šere Jože, Ribjek 11, Mokronog, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 0001,
izdala UE Trebnje. s-3089

Šetina Anita, Trboje 73, Kranj, letno vo-
zovnico, št. 478035. p-3203

Širec Zdenka, Vošnjakova 7, Ptuj, za-
ključno spričevalo Poklicne šole živilske šo-
le v Mariboru. m-2312

Škrinjar Boštjan, Mariborska c. 49, Sel-
nica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7325. m-2262

Škrinjar Erentruda, Mariborska c. 49,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3394. m-2263

Škrjanc Igor, Vrhpolje 132, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15899.
s-3227

Škrlec Petra, Štrekljeva 38, Maribor, spri-
čevalo OŠ Draga Kobala, letnik 1981.
m-2258

Škrobar Vlado, Stolni vrh 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 89075.
m-2337

Šmigl Mitja, Turjaško naselje 6, Kočev-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
6222, izdala UE Kočevje. g-3295

Šoškić Stevan, Gorazdova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322123, št. reg. 6560. s-3311

Špagnol Janko, Batuje 10, Črniče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 691207,
izdala UE Ajdovščina. p-3259

Špan Vlasta, Brodarjev trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 733084,
št. reg 10158. s-3030

Špelič Denis, Mestni trg 12, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, št. 11734.
p-3190

Špenko Marjetica, Raičeva ulica 10, Ma-
ribor, spričevalo 4. letnika Pedagoške gim-
nazije v Mariboru, letnik 1980. m-2330

Štefanec Ludvik, Belokranjska 11, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34096. m-2227



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 248 Št. 4 – 26. I. 1996

Štefančič Nadja, Kolodvorska 12 A,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8366. s-3141

Štirn Rafael, Drolčevo naselje 35, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1055815,
št. reg 26838, izdala UE Kranj. s-3305

Štraus Branko, Sp. Jakobski dol 59/a,
Jakobski dol, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 9225. m-2202

Štrmulak Branko, Šmartno 29, Šmartno
pri Slovenj Gra, spričevalo 3. letnika Kovi-
narske šole Maribor. m-2310

Štrukelj Alojz, Mirna pot 6/a, Celje, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Celju,
letnik 1979. m-2209

Šubic Tatjana, Slatna 8, Begunje, voz-
niško dovoljenje, št. 12959. g-3022

Šušter Alojz, Černetova ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971032, št. reg. 196731. s-3323

Tabaković Munib, Ljubljanska cesta št.
84, Domžale, zavarovalno polico št. AO
0262415, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-3256

Tapajner Janez, Jurančičeva ul. 1, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
69118. m-2343

Tavčar Josip, Klinetova 14, Maribor, in-
deks podiplomskega študija za strojništvo teh-
nološko varstvo oklja v Mariboru. m-2220

Tekmec Katarina, Sp. Velovlak 12 a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24952. g-3206

Teran Zorana, Kersnikova ulica 11,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0281046.
s-3161

Thaler Neda, Zrinjskega cesta 6, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 1981. s-3252

Tkalec Štefan, Jakčeva ulica 26, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244479, št. reg 50389. s-3045

Tomc Martin, Črna vas 432, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. 207102.
s-3197

Toplak Andrej, Jamnikova 10, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 692498.
m-2325

Tovornik Tatjana, Cesta v Debro 51, Laš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7379.
p-3179

Tovornik Vid, Dobrava 48, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8297.
p-3170

Točaj Anton, Gaj nad Mariborom 57,
Zgornja Kungota, delovno knjižico. m-2297

Trajber Vlado, Škofjeloška cesta 23,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 51977. s-3225

Trampuž Matej, Lepi pot 14 c, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
204776. s-3064

Trojok Marta, Friderikova 9, Celje, spri-
čevalo Srednje tehnične šole v Celju, izdano
leta 1977. p-3205

Tršinar Boh Janja, Rusjanov trg 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
169786. s-3258

Tul Maja, Brilejeva 15, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 297. s-3071

Turk Denis, Sokolska ulica 8, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9310.
s-3094

Turnšek Franc, Kamence 13, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 12729. p-3074

Tušar Darko, Gornji trg 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 171898.
s-3090

Ucovnik Štefan, Šaleška 2 e, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 17249, izda-
la UE Velenje. p-3261

Umek Kristina, Prule 7, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 187474. s-3037

Urnaut Jasminka, Prušnikova 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
106396. m-2326

Ušič Janko, Kregarjeva 4, Stahovica, spri-
čevalo 3. letnika Srednje gradbene šole v
Kranju. g-3137

Valentinčič Aleš, Ul. prekomorskih bri-
gad 3, Tolmin, delovno knjižico, reg. št.
12823. p-3163

Vasle Milan, Partizanska 36, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 47294.
p-3236

Vaupotič Janko, Keleminova 7, Mari-
bor, diplomo SKŠ Maribor, letnik 1990.
m-2274

Vavpetič Alojzij, Podgorje 50, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8361.
s-3059

Veber Mitja, Celovška 500, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1133. s-3233

Vehovar Janislav, Trubarjeva cesta 81,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14400, št. reg 18195. s-3101

Velič Zlatko, Resljeva cesta 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-3157

Verem Sabina, Ul. Nikole Tesle 8, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
608127. p-3151

Vesenjak Jadranka, Trniče 81, Starše,
zaključno spričevalo Gostinskega šolskega
centra v Mariboru, letnik 1978. m-2306

Vesničar Martina, Podpeca 21, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
15515. p-3160

Vide Kotar Jožica, Kotarjeva 6, Šentjer-
nej, delovno knjižico. g-3046

Vidovič Milan, Gradnje 5, Podbočje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13325. s-3277

Virt Marjan, Cesta OF, Trbovlje, delov-
no knjižico. g-3168

Višnjevec V., Škocjan 7, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, kat. AB, št. RB-475. g-3169

Vodopija Nives, Hrvatini 209 c, Anka-
ran, delovno knjižico. g-3054

Vodovič Zlatko, Regentova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93975.
m-2294

Vogrinčič Karl, Močna 51, Pernica, za-
ključno spričevalo Srednje strojne tehniške
šole, izdano leta 1975. m-2270

Volčini Miroslav, Petrovičeva 13, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ. g-3081

Vuković Aleksandar, 30 divizije 10, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
31914, izdala UE Piran. g-3118

Zajc Renata, Gorenji log 22, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8488. s-3222

Zajšek Nataša, Nad izviri 40, Miklavž,
spričevalo OŠ Bogdan Tušek v Miklavžu,
letnik 1990. m-2271

Zalar Danijel, Hrenovice 27 a, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
5861. p-3225

Zalokar Branko, Zupančičeva 11, Zg.
Polskava, indeks EPF Maribor, letnik 1978.
m-2301

Završki Marko, Bolgarska ul. 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29140. m-2314

Zdešar Uroš, Ul. Milana Majcna 24, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
024215. s-3262

Zlatanović Nataša, Ljubljanska c. 19 b,
Maribor, indeks PF v Mariboru, št.
71036271. m-2259

Zorin Iztok, Kidričeva 54, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, št. 12201. p-3201

Zorč Tomaž, Kot 6, Bovec, potrdilo o
znanju CPP, izdala UE Tolmin. p-3183

Zulić Adneva, Zasavska cesta 11, Tr-
bovlje, vozovnico, št. 021-0533, šolsko leto
1995/96. p-3188

Zupan Zoran, Praproše 17, Kovor, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6744.
g-3167

Zupančič Boris, Benčičeva ulica 10, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 22659.
s-3320

Zupančič Brigita, Medetova 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
114862, št. reg. 89961, izdala UE Kranj.
g-3195

Železnik Tomaž, Log 28/B, Hrastnik, in-
deks Srednje tehniške šole v Celju. g-3164

Žgavec Branko, Ivana Ščeka 7, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, št. 3710.
g-3187

Žižek Simona, Goriška ul. 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 87070.
m-2234

Žvajker Jerica, Kersnikova 3, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Veržej. m-2223
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