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Sodni register

LJUBLJANA

Srg 95/04772 Rg-26988

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04772 z dne 19. 10. 1995, pri subjektu
vpisa HIPO, Hranilnica, d.d., Domžale,
Ljubljanska 76, Domžale, pod vložno šte-
vilko 1/12514/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis redne likvidacije, spre-
membo firme in spremembo tipa zastopnika
s temile podatki:

Matična št. 5514851
Firma: HIPO, Hranilnica, d.d., Dom-

žale – v likvidaciji
Skrajšana firma: HIPO, d.d. – v likvi-

daciji
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-

stopnica Barlič Julija, razrešena 2. 10. 1995,
likvidatorka Barlič Julija, imenovana 2. 10.
1995, Ljubljana, Za Krajem 2, zastopa brez
omejitev.

Sklep skupščine z dne 2. 10. 1995 o za-
četku redne likvidacije.

SLOVENJ GRADEC

Rg-32107

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00218 z dne 14. 11. 1995,
pod št. vložka 1/09472/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 5920477
Firma:   TROŠPORT   EXCLUSIVE,

proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TROŠPORT EXCLU-

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

govornostjo
Sedež: Muta, Koroška cesta 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljici: Grogl Silva, Muta, Ul.

Lackovega odreda 12 in Vasiljevič Zdenka,
Muta, Koroška ulica 6, obe vstopili 25. 10.
1995, vložili po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Grogl Silva, imenovana 25. 10.
1995, Muta, Ul. Lackovega odreda 12, za-
stopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1772 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnje-
nih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih ob-
lačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih obla-
čil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824

Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proi-
zvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z os-
tanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s
stroji za tekstilno industrijo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 4328/94 Rg-306

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

KSENIJA INŽENIRING, inženiring,
zastopanje, trgovina, Novo Polje c. XIV/9,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/17856/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Ilich, Novo Polje
c. XIV/9, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 10926/94 Rg-307

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

POLH, podjetje za trgovino, zastopa-
nje, proizvodnjo in storitve, d.o.o., Pol-
hov Gradec, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Založnik Sašo, Ul. Borca
Petra 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 23. 2. 1995

Srg 10846/94 Rg-308

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

SETRONIC, inženiring, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Tbilisijska 136, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Bojan Lučevnik, Tbilisij-
ska 136, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT, prenese v celoti na ustanovitelja
Bojana Lučevnik, Tbilisijska 136, Ljublja-
na.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 16. 3. 1995

Srg 18736/94 Rg-309

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

GIPOSS-MAYREDER LJUBLJANA,
d.o.o., podjetje za gradbeništvo in inženi-
ring, z.o.o., Ljubljana, Majorja Lavriča
12, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta MAYREDER, KEIL,
LIST u. CO., Baugesellschaft m.b.H., Gei-
dorfguertal 20, Graz in Gradbena podjetja
GIPOSS Ljubljana, d.o.o., Majorja Lavriča
12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT, prenese v celoti na oba usta-
novitelja.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 11. 10. 1995

Srg 18760/94 Rg-310

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

SCT – Strojni inženiring, d.o.o., Kav-
čičeva 66, Ljubljana, reg. vl. 1/17399/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, ureje-
na so vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Splošno gradbeno pod-
jetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, p.o.,
Slovenska 56, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Splošno gradbeno podjetje Slovenija ce-
ste Tehnika Obnova, p.o., Slovenska 56,
Ljubljana.

Srg 18761/94 Rg-311

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

SCT Visoke gradnje, d.o.o., Kajuhova
35, Ljubljana, reg. vl. 1/17396/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, ureje-
na so vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Splošno gradbeno pod-
jetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Slovenska 56, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Splošno gradbeno podjetje Slovenija ce-
ste Tehnika Obnova, d.d.

Srg 18763/94 Rg-312

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

SCT – Nizke gradnje, d.o.o., Slovenče-
va 22, Ljubljana, reg. vl. 1/17525/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti, ureje-
na so vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Splošno gradbeno pod-
jetje Slovenija ceste Tehnika Obnova, d.d.,
Slovenska 56, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Splošno gradbeno podjetje Slovenija ce-
ste Tehnika Obnova, d.d.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 10. 1995

MARIBOR

Srg 5891/94 Rg-313

Družba ALŠA, psihološko svetovanje,
kadrovsko svetovanje, psihološki trening,
d.o.o.,  Maribor,  Berglesova  24,  reg.  vl.
1/1651-00, katere ustanovitelja sta Zdravko
Strniša, Maribor, Veljka Vlahoviča 67 in
Aleš Friedl, Ljubljana, Rožanska 1, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Zdravko
Strniša, Maribor, Veljka Vlahoviča 67 in
Aleš Friedl, Ljubljana, Rožanska 1.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 9. 1995

Srg 5191/94 Rg-314

Družba VERLINE, servisno-storitveno
podjetje, d.o.o., Ceršak, Tovarniška cesta
65, katere ustanovitelj je Janžek Franc, To-
varniška cesta 65, Ceršak, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Janžek
Franc, Tovarniška cesta 65, Ceršak.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 10. 1995

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-001/966-06 Ob-535

Pravila Sindikata Podjetja za urejanje
prostora, p.o., Velenje, ki so bila sprejeta
na sestanku sindikata dne 22. 11. 1995, se
shranijo pri Republiki Sloveniji – Upravni
enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 69, dne 22. 2. 1996.

Št. 013-1/96-7 Ob-540

Upravna enota Nova Gorica je sprejela
dne 16. 2. 1996 v hrambo Statut sindikatov

delavcev v zdravstveni negi Slovenije z ime-
nom in kratico sindikata Sindikat delavcev
v zdravstveni negi Slovenije, SE Zdravs-
tveni dom osnovno varstvo Nova Gorica
in sedežem sindikata v Novi Gorici, Rejče-
va 4.

Sindikat je z dnem 16. 2. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.

Statut sindikata je vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov Upravne enote Nova Gori-
ca pod zap. št. 105.

Št. 028-1/96 Ob-554

1. Upravna enota Lenart je dne 20. 2.
1996 vpisala v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 21, SKEI, Pravila o organi-
ziranju in delovanju sindikalne podružnice
Lentherm Lenart, z imenom: SKEI Sindi-
kat kovinske in elektro industrije Slove-
nije,  Sindikalna  podružnica  Lentherm
Lenart in sedežem Industrijska c. 1, Le-
nart.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane SKEI Sindikat
kovinske in elektro industrije Slovenije, Sin-
dikalna podružnica Lentherm Lenart, Indu-
strijska 1, pravna oseba.

Razglasi sodišč

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

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

N 1/96 R-34

Luisa Kühner, roj. Burkhardt, roj. 21. 3.
1869 v Ziegelhuette, Widdern, nazadnje sta-
nujoča Dobrenje 88, Šentilj v Slovenskih
Goricah, hči Burkhardt Christiana in Karo-
line, roj. Landersvatter, je pogrešana od 19.
1. 1946 (na predlog Herte Kühner, Zeilinger
str. 4, Frauental, Avstrija).

Okrajno sodišče v Mariboru

dne 26. 2. 1996

N 12/95 R-35

Venceslav Mikuž, sin Dominika in Ane,
roj. Tončič, roj. 22. 9. 1930 v Mrzlem Logu,
nazadnje stanujoč v Mrzlem Logu 2, je po-
grešan od 26. 6. 1990 (na predlog Albina
Mikuža iz Mrzlega Loga 2).

Skrbnica je Ana Mikuž, Kožmani 8, Aj-
dovščina.

Okrajno sodišče v Idriji

dne 7. 2. 1996
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N 21/95 R-36

Stanislav Pučko, roj. 25. 4. 1924 v Vin-
skem vrhu, sin Franca in Marije, roj. Pi-
berčnik, z zadnjim prebivališčem Miklavž
pri Ormožu št. 44, je pogrešan od leta 1945.

Okrajno sodišče v Ormožu

dne 1. 3. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 4/96 S-77

To sodišče je s sklepom z dne 23. 2.
1996 pod opr. št. 4/96 začelo postopek pri-
silne poravne nad dolžnikom DAN – druž-
beno podjetje za usposabljanje in zapo-
slovanje slušno prizadetih ter drugih in-
validov, p.o., Ljubljana, Vojkova 78.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
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.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Alpe papir, trgovina na debelo, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152,

– Papirografika, d.d., Ljubljana, Mala
ulica 5,

– Europapir, d.o.o., Medvode, Ladja 10,
– KOTO, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 5,
– Dragica Bac, predstavnica sveta delav-

cev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 23. 2. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 2. 1996

St 200/93 S-78

To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.
št. St 200/93, nad stečajnim dolžnikom TUS
MIKON, d.o.o., Mislinja – v stečaju, Mi-
slinja, Gozdarska 38, tretji narok za preiz-
kus terjatev, dne 3. 4. 1996 ob 9. uri, v sobi
številka 28 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 27. 2. 1996

St 65/94 S-79

To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Karoserist Maribor, pro-
izvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., Ma-
ribor, Jadranska c. 27 – v stečaju, dne
23. 4. 1996, v sobi št. 330, ob 9. uri:

– drugi narok za preizkus terjatev in
– narok za obravnavanje osnutka za glav-

no razdelitev.
Upniki bodo lahko vpogledali v osnutek

za glavno razdelitev od 15. 3. 1996 naprej v
pisarni gospodarskega oddelka tukajšnjega
sodišča (soba št. 227) vsak ponedeljek, sre-
do in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 26. 2. 1996

St 23/95 S-80

To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 28. 2. 1996 pod opr. št. St 23/95 spreje-
lo sklep:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom Li-
bela ITPO, industrijsko tehtanje in pro-
cesna oprema, d.o.o., Celje, Opekarniška
2, Celje, se zaključi, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

2. Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Libela ITPO, industrijsko
tehtanje in procesna oprema, d.o.o., Celje,
Opekarniška 2, Celje, iz sodnega registra.

3. Upniki se lahko pritožijo zoper ta sk-
lep v 15 dneh, po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Celju

dne 28. 2. 1996

St 8/94 S-81

To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 20. 2. 1996 pod št. St 8/94 sprejelo
naslednji sklep:

1. Ugotovi se, da po izločitvi zneska iz
stečajne mase, ki je potreben za poravnavo
stroškov postopka po členu 160/II zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ni
ostanka sredstev za razdelitveno maso in s
tem za poplačilo upnikov.

2. Stečajni postopek nad dolžnikom Av-
toprevoz, p.o., Šempeter v Savinjski doli-
ni se zaključi.

okrožno sodišče v Celju

dne 20. 2. 1996

St 6/96 S-82

To sodišče je s sklepom z dne 29. 2.
1996 pod opr. št. St 6/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Emona
mesna industrija Zalog, d.o.o., Agrokom-
binatska 63, Ljubljana – Polje.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
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.

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Brane Obal, Ljubljana – Polje, Novo
Polje, c. 7/83.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Slovenska združena kmetijska banka,
Miklošičeva 4, Ljubljana,

– E-Meat, d.o.o., Agrokombinatska 63,
Ljubljana – Polje,

– Farma Ihan, d.o.o., Domžale, Brezni-
kova c. 89, Ihan,

– Sonce, d.d., Mestni trg 25, Ljubljana,
– Miloš Trampuž, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 29. 2. 1996.
Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 2. 1996

St 15/94 S-83

To sodišče je dne 1. 3. 1996 pod opr. št.
St 15/94 sprejelo naslednji sklep:

1. Nad dolžnikom Montana, Pridobiva-
nje in predelava nekovinskih rudnin, p.o.,
Petrovče, Mala Pirešica 5b, se začne ste-
čajni postopek.

2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Lojze Posedel, dipl. ek., stanujoč Rista Sa-
vina 11, Žalec.

3. Upnike pozivamo, da svoje terjatve
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh me-
secev od dneva objave tega oklica. Prijave
je treba vložiti v skladu z določilom 137.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi.

4. Narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo dne 23. 5. 1996 ob 9. uri, soba 106/I
pri tukajšnjem sodišču.

5. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 1. 3.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 1. 3. 1996

St 42/95 S-84

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v poravnalni zadevi SGP Stav-
bar Megrad, d.o.o., Maribor, Industrij-
ska 13, dne 24. 4. 1996 ob 11. uri, v sobi
330 tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v predloženi
načrt finančne reorganizacije dolžnika na
sedežu tega sodišča v času uradnih ur, in
sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v sredo
od 9. do 12. ure in od 13. do 15. ure in v
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 26. 2. 1996

St 46/95 S-85

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
46/95 dne 27. 2. 1996 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Poljopromet
– Oskrbni center, d.o.o., Maribor.

Odslej firma glasi Poljopromet – Oskrb-
ni center, d.o.o., Maribor – v stečaju.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Vera Zavrl, dipl. ek., zaposlena v Rubikon,
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.

III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovane s predpisano sodno takso.

IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dol-
gove takoj poravnajo v stečajni masi.

V. Narok za preizkus terjatev bo dne
13. 5. 1996 ob 9. uri, v sobi 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 27. 2.
1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 2. 1996

St 4/94 S-86

Bogomir Rus, ek., iz Slovenj Gradca,
Ronkova 36, se razreši dolžnosti stečajnega
upravitelja v zadevi St 4/94 stečajnega dolž-
nika Eltak – Proizvodno in trgovsko pod-
jetje ter inženiring, p.o., Mislinja 104, Mi-
slinja – v stečaju.
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Za novega stečajnega upravitelja se pos-
tavi odvetnik Boris Marčič, dipl. jur., Pod-
log 47, Šempeter.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 29. 2. 1996

St 5/96 S-87

To sodišče je s sklepom St 5/96 dne
29. 2. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tekstil Tkalnica Vižmarje,
d.o.o., Tacenska c. 125, Ljubljana-Šen-
tvid.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
maž Čad, odvetnik iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 6. 1996 ob 12.30, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 2. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 2. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 200/96 La-154

Kristal Maribor, Proizvodno montaž-
no steklarsko podjetje, Stritarjeva ulica
24, Maribor, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem) k interni razdelitvi in notra-
njemu odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič
objavljen v Uradnem listu RS, št. 58-62/94
dne 7. 10. 1994 ter dnevnikih Delo in Večer
dne 4. 10. 1994, ponovno podaljšanje roka
pa je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št.
42/95 dne 21. 7. 1995 ter dnevnikih Delo in
Večer dne 13. oziroma 14. julija 1995 in na
oglasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil za vpis delnic interne
razdelitve in notranjega odkupa se podaljša
do vključno 15. marca 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po tel. 062/102-121, Jože Lorber.

Kristal Maribor, p.o. Maribor

La-165

Dom – smreka, trgovsko podjetje, p.o.,
Valvasorjeva 12a, Maribor, podaljšuje rok
za vpis in vplačilo delnic iz notranjega od-
kupa in ponovno poziva upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce

podjetja), da vpišejo in vplačajo delnice iz
notranjega odkupa. Podaljšanje roka traja
do vključno 28. 4. 1996.

Podjetje upravičence opozarja, da je rok
prekluziven in tisti, ki zamudi ta rok, ne
more več sodelovati pri notranjem odkupu.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije na sedežu podjetja v Valvasorjevi
ulici 12a.

Dom – smreka, trgovsko podjetje, p.o.,
Maribor

Št. 37/96 La-150

SŽ Zdravilišče Atomske toplice, p.o.,
Podčetrtek 2, Atomske toplice podaljšuje
rok za predložitev in zamenjavo lastniških
certifikatov zaposlenih, bivših zaposlenih in
upokojenih delavcev podjetja in sistema Slo-
venskih železnic Ljubljana (poziv je bil ob-
javljen v časopisu Delo dne 28. 8. 1995 in v
Uradnem listu RS, št. 42/95 dne 21. 7. 1995).
Sodelovanje pri interni razdelitvi delnic in
notranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja se podaljša do
vključno 31. 3. 1996.

Vse dodatne informacije dobite pri Ireni
Debeljak, jur. in Danielu Brcku, dipl. ek., in
sicer po tel.: 063/829-000.

SŽ Zdravilišče Atomske toplice, p.o.

La-153

GIP Stavbenik d.d., Koper, Ulica 15.
maja 16, Koper, podaljšuje javni poziv za
vpis delnic upravičencev (zaposleni, bivši
zaposleni in upokojenci) v okviru programa
lastninskega preoblikovanja podjetja za so-
delovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic. Javni poziv je bil prvič ob-
javljen v časopisih Delo in Primorske novi-
ce dne 2. 2. 1996, na oglasnih deskah pod-
jetja ter v Uradnem listu RS, št. 8/96 z dne
12. 2. 1996.

Javni poziv je podaljšan do 3. 5. 1996.
Do navedenega datuma lahko upravičen-

ci vložijo za pridobitev delnic podjetja last-
niške certifikate, gotovino in potrdila za
neizplačani del neto osnovnih plač po 25.a
členu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij, vsak delovni dan od 8. do 14. ure
na upravi podjetja, Ulica 15. maja 16, Ko-
per.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovni dan na upravi podjetja
ali po telefonu 066/32-031.

GIP Stavbenik, d.d., Koper

Št. 9/96 La-156

Emona Maximarket, d.o.o., Ljublja-
na, podaljšuje rok za zamenjavo delnic iz
interne razdelitve za certifikate in rok za
odkup delnic iz notranjega odkupa do
vključno 30. 4. 1996.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo, oziroma
odkupijo delnice, je bil objavljen v časopisu
Delo, dne 20. 1. 1996.

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

Odkup delnic iz interne razdelitve in not-
ranjega odkupa in zamenjavo delnic z ozna-
ko B s certifikati za interno razdelitev, bo-
sta potekala do vključno 30. 4. 1996 na
sedežu podjetja v Ljubljani, Trg republi-

ke 1, vsak delovnik (od ponedeljka do pet-
ka), med 8. in 14. uro.

Delnice za notranji odkup vplačajte z
gotovino na privatizacijski podračun pod-
jetja št. 50100-698-000-0025323.

Pri plačilu navedite: Plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja dobijo upravičenci od ponedeljka do
petka med 10. in 12. uro pri Slavici Crnko-
vič ali Pavlu Grozniku, na sedežu podjetja,
tel. 061/125-60-00 ali osebno.

Emona Maximarket, d.o.o., Ljubljana

La-158

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) Tovarna oblazinje-
nega pohištva Nova Oprema, d.o.o., Pod
gradom 4, Slovenj Gradec, objavlja do-
polnitve programa lastninskega preobliko-
vanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP 573-1/95 GU
z dne 14. 3. 1995.

Program lastninskega preoblikovanja
Tovarne oblazinjenega pohištva Nova Opre-
ma, d.o.o., Slovenj Gradec, Pod gradom 4,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 1/95 dne
10. 1. 1996 se dopolni tako, da lahko vsi
upravičenci v procesu lastninskega preobli-
kovanja podjetja predložijo poleg certifika-
tov tudi potrdila za neizplačani del neto os-
novnih plač v podjetju, v zameno za delnice
v okviru interne razdelitve in v primeru
presežkov tudi notranjega odkupa. V os-
talem delu program lastninskega preobliko-
vanja ostane nespremenjen.

Podjetje zato ponavlja javni poziv upra-
vičencem za sodelovanje v interni razdeli-
tvi in notranjem odkupu delnic podjetja.

Vplačilo delnic bo potekalo vsak delov-
nik od 8. do 15. ure na blagajni podjetja.

Roki navedeni v že objavljenem progra-
mu lastninskega preoblikovanja ostanejo
enaki s tem da začnejo teči od dneva objave
teh dopolnitev v Uradnem listu RS, in sicer
za zbiranje certifikatov oziroma potrdil v
interni razdelitvi 30 dni, za notranji odkup
pa 40 dni po objavi.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko dobijo upravičenci vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
0602/42-051 pri Martini Kolerič in Karlu
Prušu.

Tovarna oblazinjenega pohištva
Nova oprema, d.o.o., Slovenj Gradec

Št. 19/96 La-159

AA LIPA, Gostinsko turistično pod-
jetje, p.o., Ljubljana, Celovška 264, po-
daljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem)
k interni razdelitvi in notranjemu odkupu
delnic. Javni poziv je bil prvič objavljen v
časopisu Delo dne 13. 1. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 2/96, z dne 19. 1. 1996. Istoča-
sno je bil javni poziv objavljen tudi na ogla-
snih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil za neizplačane dele plač
ter vplačila denarnih sredstev za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa se
podaljša do vključno 10. 4. 1996.
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Dodatne informacije o programu in po-
gojih sodelovanja pri lastninskem preobli-
kovanju podjetja lahko upravičenci dobijo
pri Marinki Jakšič tel. 061/572-972 in Jure-
tu Drljepanu tel. 061/571-276 vsak delov-
nik med 8. in 14. uro.

AA Lipa Ljubljana

Št. 2486 La-157

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja SGP Gorenjc,
d.o.o., Radovljica, ki ga je z odločbo št. LP
01183/1996-AK z dne 13. 2. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo ter v skladu z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij, podjetje objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

1. Firma in sedež: Splošno gradbeno
podjetje Gorenjc, d.o.o., Radovljica,
Ljubljanska c. 11.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Kranju,
enota v Kranju, pod št. reg. vl. 1-225-00.

2. Matična številka: 5075459.
3. Osnovna dejavnost:
– visoka gradnja.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je statusno organizirano kot d.o.o. v me-
šani lastnini z domačim kapitalom.

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 Uradnem listu RS, časopisu Delo
ter na oglasni deski v podjetju vpišejo del-
nice v zameno za lastniške certifikate in za
potrdila za neizplačani del osebnih dohod-
kov (I. krog). Če v navedenem roku ne bo
vpisanih vseh 20% delnic namenjenih inter-
ni razdelitvi, bo z objavo internega razpisa
najkasneje v 14 dneh začel teči nov 30-dnev-
ni rok za vpis delnic ožjih družinskih čla-
nov zaposlenih v podjetju (II. krog). Če tudi
v drugem krogu ne bo vpisanih in vplačanih
vseh 20% delnic, bo podjetje preostanek del-
nic do 20% preneslo na Sklad RS za razvoj.
V drugem krogu bo razpis končan pred izte-
kom 30-dnevnega roka, če bodo pred izte-
kom tega roka vpisane in vplačane vse del-
nice iz interne razdelitve. Podjetje bo delni-

ce vodilo v dematerializirani obliki, udele-
žencem pa bo izdalo začasnice oziroma po-
trdila.

Če bo v prvem krogu vpisanih in vplača-
nih več kot 20% vseh delnic, bo presežek
certifikatov in potrdil za neizplačani del
osebnih dohodkov proporcionalno uporab-
ljen za notranji odkup. Delnice, pridobljene
iz interne razdelitve, so neprenosljive dve
leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.

Upravičenec, ki zamudi 30-dnevni rok,
ne more več sodelovati pri interni razdelitvi
delnic podjetja.

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 Urad-
nem listu RS, časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja, vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom. Delnice se vplačujejo z go-
tovino, morebitnimi presežki lastniških cer-
tifikatov iz interne razdelitve in s presež-
kom potrdil za neizplačani del neto osebnih
dohodkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene
v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa
zadržal in z njimi upravljal Sklad RS za
razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj 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.

Upravičenec do nakupa, ki zamudi
30-dnevni rok za plačilo kupnine ne more
več sodelovati v programu notranjega od-
kupa.

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 9. do 15.
ure; z gotovino pa na poseben privatizacij-
ski podračun, ki bo odprt pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje,
podružnica Radovljica, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Bojanu Paplerju, tel. 064/715-771.

Splošno gradbeno podjetje Gorenjc,
d.o.o., Radovljica

Št. 184/96 La-151

Podjetje NTU Tovarna gumirane žime in
penastih mas, p.o., Slovenj Gradec, objavlja
program lastninskega preoblikovanja, ki ga
je Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo odobrila z odločbo
št. LP 01081/1996-TT z dne 25. 1. 1996.

1. Firma: NTU Tovarna gumirane ži-
me in penastih mas, p.o.

Skrajšana firma: NTU, p.o.
Sedež: Slovenj Gradec, Pod gradom 1.
Matična številka: 5035058.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu pod
vložno številko 1/01275/00.

2. Osnovne dejavnosti podjetja:
– predelava vlaken in penastih mas za

industrijo vozil in pohištveno industrijo,
– izdelovanje oblikovnih blazin iz gumi-

rane žime, kokosa in poliuretana,

– popravilo in vzdrževanje vseh vrst stro-
jev, strojev na področju popravila objektov,
vzdrževanje energetike, izdelava modelov
in druge storitve za potrebe podjetja,

– izvajanje investicij in adaptacij v last-
ni režiji,

– prevoz blaga v cestnem prometu,
– prodaja na malo in veliko lastnih pro-

izvodov in blaga, ki pomeni asortiman,
– izdelovanje kovinsko-plastičnih izdel-

kov in opreme,
– uvoz in izvoz blaga iz lastne dejavno-

sti,
– zunanja trgovina z neživilskimi pro-

izvodi.
3. Pravna oblika organiziranosti: NTU,

p.o., je podjetje v družbeni lasti s polno od-
govornostjo. Ustanovljeno je bilo leta 1990.

4. Podjetje se bo preoblikovalo v delniš-
ko družbo, predvidena lastniška struktura
kapitala preoblikovanega podjetja pa je na-
slednja:

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad za razvoj (oziroma investicijske

družbe) – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve in not-

ranjega odkupa – 60%.
5. Podjetje se lastninsko preoblikuje z

naslednjo kombinacijo načinov:
– prenos navadnih delnic na sklade v vi-

šini 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic do vseh mož-

nih 20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic do vseh možnih

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

poslene in upokojence podjetja NTU, p.o.
in družbe Johnson Controls, Johnson Con-
trols-NTU, d.o.o., Slovenj Gradec (prej
NAUE-NTU), da v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva v dnevniku Delo, pred-
ložijo lastniške certifikate v zameno za del-
nice podjetja in tako sodelujejo v interni
razdelitvi delnic.

V primeru, če bo vrednost zbranih last-
niških certifikatov in potrdil upravičencev
manjša od potrebne kupnine za 20% druž-
benega kapitala v interni razdelitvi, bo pod-
jetje naredilo interni razpis za ožje družin-
ske člane zaposlenih. Ožje družinske člane
bo podjetje pozvalo z objavo razpisa na og-
lasni deski podjetja.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so navadne, imenske in so neprenosljive dve
leti od izdaje, razen z dedovanjem na osno-
vi pravnomočnega sklepa.

Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja NTU, p.o.
in družbe Johnson Controls, Johnson Con-
trols-NTU, d.o.o., Slovenj Gradec (prej
NAUE-NTU), da v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva v dnevniku Delo, vpiše-
jo in vplačajo delnice podjetja s 50% popu-
stom in tako postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa. Delnice v notranjem odkupu lah-
ko upravičenci vplačajo s presežki lastniš-
kih certifikatov in z gotovino na poseben
privatizacijski podračun podjetja št.
51840-698-20668, s pripisom: “Plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa”.
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Delnice, pridobljene v notranjem odku-
pu, so navadne, imenske in za čas trajanja
notranjega odkupa niso prenosljive izven
udeležencev notranjega odkupa, razen z de-
dovanjem na osnovi pravnomočnega skle-
pa.

Delnice iz interne razdelitve in notranje-
ga odkupa bodo upravičenci vpisovali ozi-
roma vplačevali na sedežu podjetja v pro-
storih družbe Johnson Controls, Johnson
Controls-NTU, d.o.o., Slovenj Gradec, v 30
dnevnem prekluzivnem roku od dneva ob-
jave tega poziva v dnevniku Delo, in sicer
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
programu notranjega odkupa ter soglasje k
aktu o preoblikovanju podjetja z vsebino
statuta.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi s sodelovanjem pri lastninje-
nju podjetja NTU, p.o., na sedežu podjetja
osebno ali na tel. 0602/42-611, pri direktor-
ju Antonu Zbičajniku, dipl. jur.

NTU, p.o., Slovenj Gradec

Št. 014-96 La-152

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbe, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo št. LP
01376/1995-IJS z dne 22. 12. 1995 objavlja
program lastninskega preoblikovanja in po-
ziv k vpisu delnic.

1. Firma  in  sedež:  Hidroinženiring,
podjetje za projektiranje in inženiring
hidrotehničnih naprav, d.o.o., Ljubljana,
Slovenčeva 95.

2. Matična številka: 5078156.
3. Osnovna dejavnost: projektiranje in

izvedba inženiringa hidrotehničnih objek-
tov, čistilnih naprav in drugih nizkih gra-
denj.

4. Pravna oblika organiziranosti: družba
z omejeno odgovornostjo v mešani lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 6,69%,

– Slovenski odškodninski sklad – 6,69%,
– Sklad RS za razvoj – 13,37%,
– udeleženci interne razdelitve – 13,37%,
– udeleženci notranjega odkupa –

26,76%,
– že znani lastniki – 33,12%.
6. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade v

vrednosti skupaj 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic v vrednosti

20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%

družbenega kapitala.
7. Javni poziv vsem upravičencem k vpi-

su in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi poziva v časopisu Republika
in na oglasni deski, v podjetju predložijo
lastninske certifikate v zameno za delnice
podjetja ter tako sodelujejo pri interni raz-
delitvi.

Certifikate bomo sprejemali vsak delovnik
od 8. do 10. ure, na sedežu Slovenčeva 95.

Upravičenec, ki zamudi 30 dnevni rok
za predložitev certifikata, ne more sodelo-
vati pri interni razdelitvi.

Če bo vrednost tako zbranih lastniških
certifikatov večja od 20% vrednosti družbe-
nega kapitala, bo podjetje presežek certifi-
katov v celoti in proporcionalno uporabilo
za notranji odkup delnic podjetja.

Če bo vrednost tako zbranih lastniških cer-
tifikatov manjša od 20% vrednosti družbene-
ga kapitala, bo podjetje objavilo na oglasni
deski podjetja interni razpis in poziv za zame-
njavo lastniških certifikatov ožjih družinskih
članov zaposlenih v Hidroinženiringu.

Razpis v drugem krogu bo trajal 15 dni.
Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-

zirani obliki na računih posameznih upravi-
čencev, po vpisu preoblikovanja podjetja v
sodni register pa bo vsakemu delničarju iz-
dalo potrdilo o lastnini delnic.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 40 dneh po objavi javnega poziva v časo-
pisu Republika in na oglasni deski podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popu-
stom. Delnice se vplačujejo na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50102-698-000-0025409 oziroma z zame-
njavo morebitnih presežkov certifikatov.

Organizacija notranjega odkupa bo do-
ločena s pravili notranjega odkupa.

Podjetje bo v okviru preoblikovanja z
notranjim odkupom najprej v obliki zača-
snic preneslo na Sklad RS za razvoj celotno
vrednost družbenega kapitala, namenjenega
za notranji odkup.

Podjetje bo 20% prenesenih delnic takoj
odkupilo s 50% popustom.

8. Način vplačila
Nominalna vrednost delnice je 1.000

SIT. Prodajna vrednost ene delnice za last-
niške certifikate in potrdila je 1.250 SIT.
Prodajna cena delnice pri vplačilih z goto-
vino se revalorizira z rastjo drobnoprodaj-
nih cen do dneva plačila.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom so na voljo pri vodji splošno-kadrov-
skega sektorja Darku Bajcu, tel. 345-763.

Hidroinženiring, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 17/96 La-155

Skladno s predpisi o lastninskem preob-
likovanju podjetij in na podlagi programa
lastninskega preoblikovanja podjetja
MERX, Turistično gostinsko podjetje Koše-
njak Dravograd, p.o., Meža 3, Dravograd,
ki ga je odobrila Agencija RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01154/1996-MG z dne 23. 1. 1996, pod-
jetje objavlja program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Splošni podatki
Firma:  MERX,  Turistično  gostinsko

podjetje Košenjak Dravograd, p.o.
Sedež: Meža 3, Dravograd.
Matična številka: 5002915.
Pretežna dejavnost podjetja je postrežba

s hrano in pijačo.
Pravna oblika organiziranosti: MERX

TGP Košenjak Dravograd, p.o., je družbeno
podjetje s 100% družbeno lastnino.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– 10% Odškodninski sklad,
– 20% Sklad Republike Slovenije za raz-

voj,
– 20% upravičenci iz naslova interne raz-

delitve,
– 40% upravičenci iz naslova notranjega

odkupa.
3. Predvidena kombinacija načinov last-

ninskega preoblikovanja
3.1. Prenos navadnih delnic na sklade v

višini 40% vrednosti družbenega kapitala,
od tega:

– 10% na Kapitalski sklad pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja,

– 10% na Odškodninski sklad,
– 20% na Sklad Republike Slovenije za

razvoj.
3.2. Interna razdelitev navadnih delnic v

višini 20% vrednosti družbenega kapitala.
3.3. Notranji odkup navadnih delnic v

višini 40% vrednosti družbenega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje MERX TGP Košenjak Dravo-

grad, p.o., poziva vse upravičence (zaposle-
ne, nekdanje zaposlene in upokojene delav-
ce podjetja), da v 30 dneh po objavi tega
poziva v časopisu Republika ter na oglasni
deski v podjetju predložijo lastniške certifi-
kate v zameno za delnice interne razdelitve.

Če ostane del delnic nerazdeljen, bo pod-
jetje za preostanek po končanem 30 dnev-
nem roku iz prejšnjega odstavka objavilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih s pozivom za zamenjavo lastniških
certifikatov. Preostanek delnic do 20%, ki
ne bo razdeljen niti na ta način, bo podjetje
skladno z 29. členom zakona o lastninskem
preoblikovanju preneslo na Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj.

Če bo predloženih lastniških certifikatov
več, kot je razpoložljivih delnic, namenje-
nih za interno razdelitev, se bodo presežni
lastniški certifikati uporabili za notranji od-
kup delnic proporcionalno za vsakega upra-
vičenca posebej.

Delnice za interno razdelitev so navadne
delnice prve emisije z oznako B, ki:

– dajejo pravico do upravljanja, soraz-
merno pravico do dividende, se glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti po njihovi
izdaji, razen z dedovanjem,

– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT.
Podjetje bo delnice vodilo v nemateriali-

zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice – potrdila po predhodnem sklepu
organa upravljanja.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje MERX TGP Košenjak Dravo-

grad, p.o., poziva vse upravičence (zaposle-
ne, nekdanje zaposlene in upokojence), da v
30 dneh po objavi tega poziva v časniku
Republika in na oglasni deski v podjetju,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom.

Delnice se vplačujejo z morebitnimi pre-
sežki certifikatov iz interne razdelitve in z
gotovino.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
paketu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad RS za razvoj.

Delnice so navadne, imenske, dajejo pra-
vico do upravljanja skladno s pravili pro-
grama notranjega odkupa. Prenosljivost del-
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nic v okviru programa je omejena z zahte-
vo, da ostaja ena tretjina zaposlenih med
udeleženci programa. Po programu notra-
njega odkupa bodo delnice prenosljive
skladno s pravili delničarskega sporazuma
in skladno s statutom družbe.

Če bodo udeleženci z vplačilom lastniš-
kih certifikatov presegli celotni znesek kup-
nine za delnice notranjega odkupa, bo pod-
jetje pri znižanju uporabilo proporcionalni
kriterij.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
pravilom notranjega odkupa.

5. Vpis delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot

delnice iz programa notranjega odkupa bo-
do upravičenci lahko vpisovali in vplačeva-
li vsak delovni dan od 8. do 14. ure na
sedežu podjetja.

Delnice iz notranjega odkupa je mogoče
v okviru opredeljenih rokov vplačati tudi v
gotovini na poseben privatizacijski podra-
čun z navedbo “Plačilo kupnine za deleže
podjetja v notranjem odkupu”, št.
51820-698-12888 pri Agenciji RS za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje,
ekspozitura Dravograd.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Jošt Mileni, tel. 0602/830-73.

MERX TGP Košenjak, p.o., Dravograd

Št. 27/96 La-162

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja družbenega podjetja Zasavski ra-
čunski center, d.o.o., ki ga je z odločbo št.
LP 01052/1996-BS z dne 14. 2. 1996 odo-
brila Agencija za prestrukturiranje in priva-
tizacijo ter skladno z zakonom o lastnin-
skem preoblikovanju, podjetje Zasavski ra-
čunski center, d.o.o., objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja Zasavski
računski center, d.o.o.

1. Firma in sedež: Zasavski računski
center, d.o.o., Cesta Oktobrske revolucije
14, Trbovlje.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod številko reg. vl.
1/9725-00.

2. Matična številka: 5666228.
3. Dejavnost: 110905 Storitve obdelave

podatkov.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je v 96,3% družbeni lastnini in 3,7% lastni-
ni Rudnikov rjavega premoga Slovenije,
p.o., Trbovlje.

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 –

20%,
– upravičenci iz javne prodaje – 20%.
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 20% razpi-
sanih delnic,

– javna prodaja v višini do 20% razpisa-
nih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Zasavski računski center, d.o.o., poziva

vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upo-
kojence podjetja ter podjetij s sedežem v
Republiki Sloveniji, v katerih ima Zasavski
računski center, d.o.o., lastniške deleže, da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisu ter na oglasnih
deskah podjetij vpišejo delnice v zameno za
lastniške certifikate in za potrdila za neiz-
plačani del osebnih dohodkov (I. krog). Če
v navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20%
delnic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega
roka ugotovila posebna komisija za lastnin-
sko preoblikovanje, bo z objavo internega
razpisa najkasneje v 14 dneh začel teči nov
30-dnevni rok za vpis delnic ožjih družin-
skih članov zaposlenih v Zasavski računski
center, d.o.o. (II. krog). Če tudi v drugem
krogu ne bo vpisanih in vplačanih vseh 20%
delnic, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. Upravičen-
ci, ki v navedenih rokih ne bodo vložili
lastniških certifikatov, ne bodo mogli sode-
lovati v interni razdelitvi. V drugem krogu
bo razpis končan pred iztekom 30-dnevne-
ga roka, če bodo pred iztekom tega roka
vpisane in vplačane vse delnice iz interne
razdelitve. Podjetje bo delnice vodilo v de-
materializirani obliki, udeležencem 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 in potrdil za neizpla-
čani del osebnih dohodkov proporcionalno
uporabljen za notranji odkup. Delnice, pri-
dobljene iz interne razdelitve, so neprenos-
ljive dve leti po pridobitvi, razen z dedova-
njem.

7.2. Notranji odkup
Zasavski računski center, d.o.o., poziva

vse zaposlene, nekdanje zaposlene in upo-
kojence podjetja ter podjetij s sedežem v
Republiki Sloveniji, v katerih ima Zasavski
računski center, d.o.o., lastniške deleže, da
v 30 dneh po objavi oglasa in poziva v
dnevnem časopisu ter na oglasnih deskah
podjetij vpišejo in vplačajo delnice s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo z gotovino
oziroma morebitnimi presežki lastniških
certifikatov iz interne razdelitve in s presež-
kom potrdil za neizplačani del neto osebnih
dohodkov. Delnice, ki ne bodo odkupljene
v prvem obroku, bo do dokončnega odkupa
zadržal in z njimi upravljal Sklad RS za
razvoj. Upravičenci, ki v navedenih rokih
ne bodo vložili lastniških certifikatov, ne
bodo mogli sodelovati v notranjem odkupu.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi pristop k
programu notranjega odkupa. Delnice, pri-
dobljene v okviru programa notranjega od-
kupa so, dokler program ni zaključen, pre-

nosljive samo znotraj programa, v nadalje-
vanju pa skladno z določili statuta. Vse del-
nice so navadne, imenske in dajejo poleg
pravice do udeležbe pri dobičku in stečajni
masi podjetja tudi pravico do upravljanja.

Podjetje nameni javni prodaji delnic 20%
vrednosti družbenega kapitala.

Podjetje bo v okviru programa preobli-
kovanja preneslo na Sklad RS za razvoj ce-
lotno vrednost družbenega kapitala, name-
njeno za javno prodajo.

Delnice, namenjene javni prodaji, so na-
vadne in imenske in so delnice oznake G.

Prodajna cena ene delnice znaša za cer-
tifikate 1.000 SIT. Delnice dajejo pravico
do upravljanja in dividende sorazmerno šte-
vilo delnic posameznega delničarja glede
na skupno število vseh delnic podjetja, vsa-
ka delnica ima en glas. Delnice bodo pre-
nosljive po vpisu lastninskega preoblikova-
nja podjetja v sodni register in po pridobitvi
potrebnih dovoljenj za prodajo na vzpored-
nem trgu OTC.

Delnice se vplačujejo:
– z zamenjavo za lastniške certifikate dr-

žavljanov Republike Slovenije po tretjem
odstavku 31. člena zakona in se cena v tem
primeru ne revalorizira;

– z zamenjavo za lastniške certifikate
upravičencev denacionalizacije po šestem
odstavku 31. člena zakona in se cena reva-
lorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od
1. 1. 1993 do dneva izdaje denacionalizacij-
skega certifikata;

– z gotovino in drugimi vplačili v skladu
s predpisi in se cena revalorizira z indek-
som drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do
dneva vplačila skladu.

Prospekt bo na vpogled na sedežu pod-
jetja Zasavski računski center, d.o.o., Cesta
Oktobrske revolucije 14, Trbovlje.

Največje število možnih gotovinskih
vplačil delnic pri tem načinu lastninskega
preoblikovanja je 400.000 SIT fizično ali
pravno osebo. Upravičenci za vplačilo del-
nic v postopku javne prodaje so domače
fizične in pravne osebe.

Kadar se javna prodaja delnic konča ta-
ko, da se vpiše do 30% več delnic od razpi-
sanih, se cena posamezne delnice zviša za
enak odstotek, vpisovalcem pa se propor-
cionalno zniža vpisano število delnic.

Kadar se javna prodaja delnic konča ta-
ko, da se vpiše do 30% manj delnic od raz-
pisanih, se cena posamezne delnice zniža za
enak odstotek, vpisovalcem pa se propor-
cionalno zviša vpisano število delnic.

Kadar se javna prodaja konča tako, da se
vpiše več kot 30% delnic od razpisanih, se
vpisovalcem proporcionalno zniža vpisano
število delnic, preveč plačana kupnina pa se
vrne.

V primeru, da bo na javni prodaji proda-
nih manj kot 70% delnic, bo podjetje nevpi-
sane delnice v skladu s čl. 29 ZLPP prene-
slo na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
Delnice imajo vse značilnosti delnic iz 22.
člena ZLPP. Podjetje bo v prospektu izrec-
no opozorilo na to določilo odredbe.

Vpisovanje in vplačevanje delnic iz na-
slova javne prodaje se prične najkasneje 30
dni po pridobitvi dovoljenja za javno proda-
jo in traja 30 dni od dneva javne objave
poziva za vključitev v program lastninskega
preoblikovanja v časopisu Delo.
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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 10. do
13. ure, v okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri Čede Petru, tel. 0601/26-121.

Zasavski računski center, d.o.o.,
Trbovlje

La-163

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Klima Celje, d.o.o., De-
lavska c. 5, Celje, ki ga je z odločbo št. LP
01392/1996-BJ z dne 29. 1. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo in skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij ter uredbo o pripra-
vi programa preoblikovanja objavlja pro-
gram lastninskega programa preoblikova-
nja podjetja Klima Celje, d.o.o.

1. Firma in sedež: Klima Celje, d.o.o.,
Industrija aerotermičnih naprav, Delav-
ska c. 5, Celje.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Celju pod
št. Srg 331/89.

2. Matična številka: 5035490.
3. Dejavnost: proizvodnja izdelkov in

sistemov s področja prezračevanja, klimati-
zacije, ogrevanja, izrabe sekundarnih virov
toplote, izločanje delcev iz zračnega toka,
pnevmotransporta in hlajenje ter montažo
teh sistemov in naprav.

4. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje v 100% družbeni lasti.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 12,53%,

– Odškodninski sklad – 5,38%,
– Sklad RS za razvoj – 10,76%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve (zaposleni, nekdanji zaposleni, upoko-
jenci) – 7,47%,

– upravičenci iz notranjega odkupa (za-
posleni, nekdanji zaposleni, upokojenci) –
17,65%,

– denacionalizacijski upravičenci –
3,86%,

– predhodna dokapitalizacija (zaposleni,
nekdanji zaposleni, upokojenci) – 24,85%,

– Sklad pokojninskega invalidskega za-
varovanja – 17,50%.

6. Predviden način oziroma kombinacije
načina lastninskega preoblikovanja družbe-
nega kapitala:

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

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

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

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

– notranji odkup v višini 40% vseh raz-
pisanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje Klima Celje, d.o.o., poziva vse

zaposlene, nekdanje zaposlene in upokojen-
ce podjetja, da v 30 dneh po objavi tega
oglasa v Uradnem listu RS in poziva v dnev-
niku Delo, vpišejo delnice v zameno za last-

niške certifikate in potrdila za neizplačane
plače.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo podjetje preostanek delnic do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj. Če upravi-
čenci do interne razdelitve predložijo pod-
jetju lastniške certifikate in potrdila v vred-
nosti, ki presegajo 20% družbenega kapita-
la, se presežni certifikati in potrdila za neiz-
plačane plače uporabijo za notranji odkup.
Delnice, pridobljene iz interne razdelitve,
so neprenosljive dve leti od njihove izdaje,
razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdanje

zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi tega oglasa v Uradnem listu
RS in poziva v dnevniku Delo, vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Udele-
ženci se pisno izjavijo, da pristopajo k pro-
gramu notranjega odkupa. Ko upravičenci
vplačajo kupnino za prvi paket delnic, po-
stanejo udeleženci programa notranjega od-
kupa. V primeru, da udeleženci z vplačilom
lastninskih certifikatov oziroma potrdil pre-
sežejo celotni znesek kupnine za celotni od-
stotek družbenega kapitala, ki je vključen v
program notranjega odkupa, uporabi pod-
jetje pri znižanju proporcionalni kriterij.
Delnice se vplačujejo s presežki lastniških
certifikatov, presežki potrdil za neizplačane
plače in denarnimi vplačili. Delnice, ki ne
bodo odkupljene v prvem obroku, bo z nji-
mi do končnega odkupa upravljal Sklad RS
za razvoj.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa.

Vse delnice so navadne, imenske in da-
jejo pravico do upravljanja in dividende.
Delnice, pridobljene v okviru programa no-
tranjega odkupa, so neprenosljive izven pro-
grama notranjega odkupa za čas, dokler tra-
ja program notranjega odkupa, razen z de-
dovanjem in prenosljive v okviru programa
notranjega odkupa med udeleženci progra-
ma notranjega odkupa, razen delnic, ki so
pridobljene s presežki certifikatov oziroma
potrdil, ki so neprenosljive dve leti po pri-
dobitvi, razen z dedovanjem, po preteku
dveh let pa so enake kot ostale delnice pro-
grama notranjega odkupa.

8. Delnice iz interne razdelitve kot tudi
iz programa notranjega odkupa, bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali vsak
delovni dan od 8. do 15. ure, na sedežu
podjetja Klima Celje, d.o.o., Delavska c. 5,
Celje, v blagajni podjetja.

Delnice se lahko vplačajo tudi v gotovi-
ni na poseben privatizacijski podračun št.
50700-698-86410 z navedbo “plačilo kup-
nine za delnice v notranjem odkupu”.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom so na voljo na sedežu podjetja v Celju,
Delavska c. 5, osebno ali na tel. 063/32-540.

Klima Celje, d.o.o., Celje

La-164

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij objavlja
VINAG, Vinarstvo, sadjarstvo, export-im-
port, p.o., Maribor, program lastninskega

preoblikovanja podjetja, ki ga je z odločbo
št. LP 01014/1996-ST z dne 19. 2. 1996
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo.

1. Firma: VINAG, Vinarstvo, sadjar-
stvo, export-import, p.o.

Sedež: Trg svobode 3, Maribor.
2. Matična številka: 5408148.
3. Dejavnost: šifra 013113 Proizvodnja

vina.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v 100% družbeni lasti. Del osnovnega
kapitala 15,17% pripada zadružnim upravi-
čencem.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– zadružni upravičenci – 15,17%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

20%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 6,48%,
– Odškodninski sklad – 6,48%,
– Sklad RS za razvoj – 12,97%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

38,90%.
6. Način in kombinacije načinov lastnin-

skega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 23,58%,
– prenos delnic na Sklad pokojninskega

in invalidskega zavarovanja – 7,64%,
– prenos delnic na Odškodninski sklad –

7,64%,
– prenos delnic na Sklad RS za razvoj –

15,29%,
– notranji odkup delnic – 45,85%.
7. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
7.1. Interna razdelitev delnic
VINAG, Vinarstvo, sadjarstvo, ex-

port-import, p.o., poziva vse upravičence
(zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja), da v roku 45 dni od ob-
jave javnega poziva v časopisu Večer in na
oglasnih deskah podjetja, predložijo last-
niške certifikate in potrdila po 25.a členu
ZLPP, v zameno za delnice in tako sodelu-
jejo pri interni razdelitvi. Potrdila bodo
upravičenci prejeli po potrditvi izračuna s
strani Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj. Kolikor teh potrdil ne bodo prejeli
v roku objave, bo rok za vpis delnic po-
daljšan in objavljen na enak način. V pri-
meru, če bo vrednost zbranih lastniških cer-
tifikatov in potrdil manjša od 20% družbe-
nega kapitala, bo podjetje objavilo interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih.
Rok za predložitev lastniških certifikatov
ožjih družinskih članov je 15 dni od objave
internega razpisa na oglasnih deskah pod-
jetja. Preostanek delnic, ki ne bo razdeljen
niti na ta način, bo podjetje preneslo na
Sklad RS za razvoj.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil iz 25.a čle-
na ZLPP večja od 20% družbenega kapitala,
lahko upravičenci, ki so sodelovali pri in-
terni razdelitvi, presežne lastniške certifi-
kate oziroma potrdila uporabijo za kupnino
za delnice v programu notranjega odkupa
tako, da se presežek certifikatov oziroma
potrdil uporabi proporcionalno za vsakega
udeleženca posebej.

Upravičenci lahko lastniške certifikate
in potrdila predložijo pri Horvat Vesni (bla-
gajna podjetja), vsak delovni dan od 7. do
14. ure.
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Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, glasijo
na ime in so neprenosljive dve leti, razen z
dedovanjem.

7.2. Notranji odkup delnic
VINAG, Vinarstvo, sadjarstvo, ex-

port-import, p.o., poziva vse upravičence
(zaposlene, bivše zaposlene in upokojene
delavce podjetja), da v roku 45 dni od obja-
ve javnega poziva v časopisu Večer in na
oglasnih deskah podjetja, vpišejo in vplača-
jo delnice s 50% popustom.

Delnice je mogoče vplačati z zamenjavo
presežnih lastniških certifikatov in potrdil
iz interne razdelitve ter z gotovino.

Vpisovanje in plačevanje delnic za last-
ninske certifikate in potrdila bo potekalo na
sedežu podjetja vsak delovni dan med 7. in
14. uro pri Horvat Vesni (blagajna podjet-
ja). 45 dnevni rok je prekluziven.

Delnice za gotovino je mogoče vplačati
na poseben privatizacijski podračun podjet-
ja pri Agenciji RS za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje – podružnica Maribor,
št. 51800-698-16364 z navedbo: plačilo
kupnine za notranji odkup.

V primeru, da udeleženci z vplačili pre-
sežejo celotni znesek kupnine, za celotni
odstotek družbenega kapitala, ki je vključen
v program notranjega odkupa, se vplačani
zneski znižajo tako, da uporabi podjetje pri
vplačilu delnic z gotovino kriterij povpreč-
nega mesečnega osebnega dohodka zadnjih
treh mesecev, pri vplačilu delnic z lastniški-
mi certifikati in potrdili pa podjetje uporabi
proporcionalni kriterij.

Delnice, ki jih upravičenci pridobijo v
programu notranjega odkupa, so navadne,
imenske, dajejo pravico do upravljanja in
dividende ter so neprenosljive izven pro-
grama notranjega odkupa za čas trajanja pro-
grama. Delnice, ki jih upravičenec pridobi v
programu notranjega odkupa za lastniške
certifikate in potrdila, so enake kot delnice
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem.

8. Dodatne informacije in kontaktna oseba
Vsa dodatna pojasnila v zvezi s postop-

kom lastninskega preoblikovanja podjetja
lahko upravičenci dobijo v dopoldanskem
času po tel. 062/224-161 ali osebno na se-
dežu podjetja v Mariboru, Trg svobode 3.

Kontaktni osebi sta Kruder Borut in Že-
leznik Franc.

VINAG, Vinarstvo, sadjarstvo,
export-import, p.o., Maribor

Razpisi delovnih mest

Št. 716-01/89-2 Ob-625

Komisija Državnega zbora Republike Slo-
venije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve na podlagi prvega odstavka 6.
člena zakona o začasni ureditvi organizacije
in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrš-
ke in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. l
RS, št. 82/94) v zvezi z 267. členom zakona
o prekrških (Ur. l SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87

in 5/90 ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in
66/93) razpisuje delovni mesti:

1. sodnika za prekrške Črnomelj–Met-
lika s sedežem v Črnomlju - predstojnika
organa,

2. sodnika za prekrške s sedežem v Slo-
venj Gradcu.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 268. členu zakona o prekrških
(Ur. l. SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Ur. l. RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) ter
36. in 38. členu zakona o pripravništvu, stro-
kovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe delavcev v državni upravi in pra-
vosodju (Ur. l. SRS, št. 8/80 in 27/85).

Kandidati naj vložijo pisne prijave z na-
vedbo, za katero delovno mesto se prijav-
ljajo, z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
življenjepisom in podatkih o dosedanjem de-
lu v roku 15 dni od objave razpisa na na-
slov: Komisija Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in admini-
strativne zadeve, Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

Ob-626

Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, Slovenj Gradec, razpisuje delovni
mesti:

1. direktorja Uprave za gospodarske
javne službe in sklade

2. direktorja Uprave za urejanje pros-
tora in varstvo okolja

za mandatno dobo štirih let.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev določenih z zakonom in posebnih pogo-
jev, določenih v 4. členu zakona o delavcih
v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) izpolnje-
vati še naslednje pogoje:

Pod točko 1:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo

(VII/1), ekonomske, tehnične ali druge druž-
boslovne smeri,

– 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni strokovni izpit in

preizkus strokovne usposobljenosti za deja-
nja v upravnem postopku, poznavanje os-
nov računalništva;

Pod točko 2:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo

(VII/1), gradbene smeri – arhitektura, geo-
dezija ali druge družboslovne smeri,

– 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni strokovni izpit in

preizkus strokovne usposobljenosti za deja-
nja v upravnem postopku, poznavanje os-
nov računalništva.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Mestna občina Slo-
venj Gradec, Šolska ulica 5, Slovenj Gra-
dec.

O izbiri bomo kandidate pisno obvestili
v osmih dneh po poteku roka za prijavo.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-627

Na podlagi 16. člena statuta Združenja
veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in 10.
člena poslovnika o delu predsedstva razpi-
suje predsedstvo ZVVS delovno mesto

tajnika predsedstva
za nedoločen čas.
Pogoji:
– državljanstvo Republike Slovenije in

stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– VI. ali VII. stopnja pravne, upravne ali

organizacijske smeri;
– 10 oziroma 5 let delovnih izkušenj;
– aktivno znanje angleškega jezika;
– pasivno znanje francoskega ali nem-

škega jezika;
– znanje strojepisja;
– usposobljenost za delo z osebnim ra-

čunalnikom.
Posebni pogoji:
– članstvo v ZVVS,
– poklicna molčečnost;
– pripravljenost na delo preko polnega

delovnega časa.
Poskusno delo: 3 mesece.
Stanovanj ni, delo se bo opravljalo na

sedežu ZVVS v Ljubljani. S kandidati, ki
bodo izpolnjevali pogoje, se bo opravil
preizkus znanja strojepisja in uporabe oseb-
nega računalnika.

Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev
z življenjepisom pošljite v roku 8 dni po
objavi na naslov: Predsedstvo Združenja ve-
teranov vojne za Slovenijo, Rojčeva ulica
16, Ljubljana. Prijavljene kandidate bomo o
izbiri obvestili v roku 8 dni po izbiri.

Predsedstvo združenja veteranov
vojne za Slovenijo

Ob-628

Svet Centra za socialno delo Ribnica raz-
pisuje na podlagi sklepa sveta s seje dne 26.
2. 1996, 25. člena statuta Centra za socialno
delo Ribnica, 3. odstavka 32. člena zakona
o zavodih in 56. člena zakona o socialnem
varstvu, delovno mesto

direktorja Centra za socialno delo Rib-
nica.

Kandidat mora poleg splošnih, z zako-
nom določenih pogojev, izpolnjevati še na-
slednje:

– da ima visoko ali višjo strokovno izo-
brazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, uprav-
ne, pravne ali sociološke smeri,

– 5 let delovnih izkušenj in
– opravljen strokovni izpit s področja so-

cialnega varstva.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili

o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v
zaprti kuverti na naslov: Center za socialno
delo Ribnica, Šeškova 15, Ribnica z oznako
“za razpis”.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o

izbiri v 30-ih dneh od dneva poteka razpisa.
Svet Centra za socialno

delo Ribnica

Št. 26/96 Ob-629

Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi, Tr-
boveljska cesta 6, razpisuje delovno mesto

direktorja zavoda VDC Zagorje,
Trboveljska cesta 6, za dobo štirih let.
Za direktorja VDC je lahko imenovan,

kdor poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje, ki
jih določa v 31. členu statut VDC:
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– končana VI. ali VII. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom zakona o
socialnem varstvu,

– strokovni izpit s področja socialnega
varstva ali pedagoške smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
vzgojno izobraževalnem področju – defek-
tološke smeri ali na socialnem področju,

– znanje enega tujega jezika,
– predložitev programa dela VDC.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju raz-

pisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od
dneva objave razpisa na naslov Varstveno
delovni center, Zagorje ob Savi, Trbovelj-
ska cesta 6.

Varstveno delovni center
Zagorje ob Savi

Ob-630

Podjetje ROG razveljavlja razpis za dela
in naloge generalnega direktorja podjetja
(objavljenega v Ur. l. RS, št. 9/96 z dne 16.
II. 1996) in razpisuje po sklepu delavskega
sveta prosta dela in naloge

generalnega direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

določenih z zakonom, izpolnjevati še nas-
lednje:

– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima visoko ali višjo izobrazbo us-

trezne smeri in 5 let delovnih izkušenj na
vodilnih ali vodstvenih delovnih opravilih.

Izbrani kandidat bo imenovan do konca
procesa lastninjenja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev pošljite na naslov: Tovarna dvokoles in
opreme ROG Ljubljana, Trubarjeva c. 72.

Prijave sprejemamo 8 dni po objavi raz-
pisa. Prijavljene kandidate bomo o izbiri
obvestili v 8 dneh od dneva izbire.

Tovarna dvokoles in opreme ROG, p.o.,
Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 12/96 z dne 29.

II. 1996, se v Javnem razpisu za nabavo
opreme za izvajanje računalniške kon-
strukcije oblačil Ministrstva za šolstvo in
šport, Ob-526, datum v točki X. pravilno
glasi 13. 3. 1996.

Ob-361

Mestna občina Koper obljavlja

javni razpis
zbiranja ponudb za obnovo talne cestne

signalizacije na javnih mestnih
prometnih površinah v Kopru in

Ankaranu ter lokalnih cestah v Mestni
občini Koper

Pogoji za sodelovanje na razpisu
1. Naročnik objavljenih del je Mestna ob-

čina Koper.

2. Predmet razpisa je obnova talne sig-
nalizacije na javnih mestnih prometnih po-
vršinah in lokalnih cestah v občini.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,500.000 SIT.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu Urada za gospodarske
javne službe in promet, Verdijeva 6, Koper,
soba 206, in sicer vsak delovnik od 8. do 12.
ure, kjer je možen tudi vpogled v razpisno
dokumentacijo.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
po vplačilu stroškov za gradivo v višini
10.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper št. 51400-845-20561. Stroške za pla-
čilo dvignjene razpisne dokumentacije se
ne vrača.

Vsa morebitna pojasnila k razpisni do-
kumentaciji se dobijo na istem naslovu ali
po telefonu 066/446-244, kontaktna oseba
je Klinar Raf.

5. Predvideni rok izvajanja del je april–
junij 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

7. Ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji
ponudniki predajo v zaprti kuverti, ki naj bo
pravilno opremljena z oznako “ne odpiraj –
ponudba za obnovo talne signalizacije” na
naslov Mestna občina Koper – Urad za gos-
podarske javne službe in promet, Verdijeva
10, soba št. 206, najkasneje petnajsti dan od
objave v Uradnem listu RS, do 12. ure. Iste-
ga dne, ob 13. uri, se bo pričelo tudi javno
odpiranje pravočasno prispelih in pravilno
opremljenih ponudb.

8. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
ali ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena pošiljatelju.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Št. 05-15/96 Ob-534

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

zamenjavo obstoječih dotrajanih
semaforjev v križišču Blagovnica in v

križišču na Čatežu
1. Investitor je Komunalno stanovanjsko

podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, Bre-
žice.

2. Predmet razpisa: obnova obstoječega
semaforja v križišču pri Blagovnica in na
Čatežu.

3. Lokacija objektov je v naselju Trnje
in na Čatežu.

4. Vso potrebno dokumentacijo in poja-
snila za pripravo ponudbe za predmetna de-
la lahko zainteresirani izvajalci dobijo vsak
delovni dan od 7. do 15. ure na sedežu Ko-
munalnega stanovanjskega podjetja Breži-
ce, Cesta prvih borcev 9, Brežice, telefon-
ska številka 0608/61-119 Urek Franc, ob
predhodnem plačilu materialnih stroškov, ki
znašajo 15.000 SIT in se plačajo na žiro
račun št. 51620-601-12019.

5. Orientacijska vrednost del znaša ca.
15,000.000 SIT.

6. Dela se bodo izvajala v letu 1996 po
terminskem planu, ki ga predloži ponudnik,
rok pričetka del pa se dogovori naknadno.

7. Izvajalci, ki želijo sodelovati v jav-
nem natečaju, morajo ponudbe pripraviti na
način, ki je določen v odredbi o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del, ki se financirajo iz proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 42/92, po 10. in
12. členu).

8. Merila za izbiro: celovitost ponudbe,
reference na postavitvi podobnih objektov,
ponudbena cena, rok izgradnje, fiksnost in
druge posebne ugodnosti ponudnika.

9. Pogodba z izvajalcem bo sklenjena z
določbo “Ključ v roke”.

Rok za oddajo pisnih ponudb je 30 dni
od objave v Uradnem listu RS na naslov:
Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice,
Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice.

Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z ozna-
ko “Ponudba za semaforje – Ne odpiraj!”

O času odpiranja ponudb bomo ponudni-
ka obvestili naknadno. O izidu pa bodo po-
nudniki obveščeni v roku 45 dni po odpira-
nju ponudb oziroma takoj, ko bo izvajalec
izbran.

Komunalno stanovanjsko podjetje,
Brežice, p.o., Brežice

Ob-535

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ormož, Ptujska cesta 6

ponovni javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

vodovod Tomaž–Savci in vodovod
Tomaž–Rakovci

1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6.

2. Predmet razpisa:
a) izdelava projektne dokumentacije

PGD, PZI za vodovod Tomaž–Savci,
b) izdelava projektne dokumentacije

PGD, PZI za vodovod Tomaž–Rakovci.
3. Orientacijska vrednost del:
a) 400.000 SIT,
b) 800.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 30 dni od podpisa

pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– navedbo pooblaščene osebe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
7. Ponudniki lahko oddajo ponudbe za

izdelavo obeh projektnih dokumentacij ali
za vsako posebej.

8. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
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nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska cesta 6, v sobi št. 5.

9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
PGD, PZI za vodovod Tomaž–Savci in vo-
dovod Tomaž–Rakovci” je potrebno dosta-
viti v zapečateni kuverti v roku 10 dni od
objave tega razpisa na naslov: Občina Or-
mož, Ptujska cesta 6, Ormož.

10. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po končanem razpisu v sejni sobi Obči-
ne Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož, ob 9. uri.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 20 dni od odpiranja ponudb.

12. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Ireni Meško Kukovec, tel. št.
062/701-041.

13. Naročnik si pridržuje pravico, do
nesklenitve pogodbe po tem natečaju.

Občina Ormož

Št. 039-26/96-031 Ob-536

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove  iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Preddvor v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, Območna
enota Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v “zasebnih gozdovih” na
območju Občine Preddvor v letu 1995

1. Naročnik (investitor): Občina Predd-
vor.

2. Predmet razpisa: redno-tekoče vzdr-
ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu Občine, Dvorski trg 10, Predd-
vor, v času uradnih ur (ponedeljek in petek
od 8. do 10. ure, sreda od 15. do 17. ure).
Dodatne informacije ponudniki lahko dobi-
jo na sedežu KE Jezersko–Kokra, Kokra,
OE Kranj ZGS v četrtek 14. 3. in petek 15.
3. 1996 od 7. do 9. ure, kjer je istočasno na
vpogled tudi karta gozdnih prometnic.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
4,000.000 SIT

Investitor si pridržuje pravico zavrniti
vse ponudbe v primeru, da presegajo orien-
tacijsko vrednost razpisanih del.

Investitor si pridržuje spremeniti koli-
činski in finančni obseg del glede na prido-
bitev in terminski pritok sredstev. Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbene cene (skupne, sumarne, po

enoti mere) se vpisujejo v kopijo “količin-
ski popis vzdrževalnih del”,

– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-

mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,

– opcija ponudbe je 30. 4. 1996,
– ponudba mora biti sestavljena skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/95).

7. Merila za izbiro ponudnika
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– pripravljenost vključevanja lastnikov

gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,
– skupna ponudbena cena – sumarno –

bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – po-

prečno za vsa razpisana dela – bruto (vklju-
čujoč TPD),

– ponudbena cena po posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del pod stolpcem 1, 2,
3-bruto (vključujoč TPD),

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe: Ponudbe za javni razpis poš-

ljite do vključno 18. 3. 1996 na sedež Obči-
ne v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj –
razpis za vzdrževanje gozdnih cest”.

Odpiranje ponudb bo v sredo 20. 3. 1996
ob 9. uri na sedežu Občine Preddvor, Dvor-
ski trg 10, Preddvor.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili v roku 15 dni od dneva odpiranj.

Občina Preddvor
in

ZGS – OE Kranj

Ob-537

Krajevna skupnost Trebija razpisuje na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca za

obnovo krajevne ceste Fužine–Mrovlje v
dolžini 2,3 m, širine 4 m

Dokumentacija razpisanih del je na raz-
polago na Občini Škofja Loka, Mestni trg
15, soba št. 19, pri Mihu Bizjaku, tel.
064/624-050 in pri Francu Gladnu, Fužine
25, tel. 692-765.

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT. Investitor si pridržuje pravi-
co določiti morebitni manjši ali večji obseg
del od razpisanega glede na razpoložljiva
finančna sredstva.

Plačini pogoji: 50% pogodbenih del se
plača v 15 dneh, ko bodo opravljena, ostalo
v 30 dneh po uspešni primopredaji del. Ob
teh plačilnih pogojih so cene absolutno fik-
sne.

Roki izvedbe: maj–junij 1996.
Od izvajalca pričakujemo kreditiranje v

višini najmanj 35% pogodbene vrednosti
za dobo do enega leta. Ponudniki naj nave-
dejo pogoje kreditiranja in obrestno mero
(R + r).

Ponudbo predložite na KS Trebija do pet-
ka 15. 3. 1996 do 13. ure, ko bo v pisarni KS
Trebija odpiranje ponudb.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za obnovo ceste
“Fužine–Mrovlje”.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena in strokovna usposobljenost
izvajalca in druge ugodnosti, ki jih nudijo
ponudniki.

Krajevna skupnost Trebija

Ob-538

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Škofja Loka v sodelova-
nju z Zavodom za gozdove Slovenije, Ob-
močna enota Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na

območju Občine Škofja Loka v letu 1996
1. Naročnik (investitor): Občina Škofja

Loka.
2. Predmet razpisa: redno – tekoče vzdr-

ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju občine po letnem programu, v
vrednosti ca. 4 mio SIT.

3. Vzdrževalna  dela:  ročna  in  strojna
cestarska dela, strojno vzdrževanje voziš-
ča, obnova in novogradnja cestnih objek-
tov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo
na sedežu (“občine”) Mestni trg 15, pri Biz-
jaku tel. 064/624-050, vsak delovni dan v
času trajanja razpisa in na sedežu KE – Škof-
ja Loka OE Kranj – ZGS – od 8. do 10. ure,
dne 11., 12. in 13. marca 1996, kjer je isto-
časno “na vpogled” tudi karta gozdnih pro-
metnic (lokacija vzd.).

5. Orientacijska vrednost razpisanih del
Investitor si pridržuje spremeniti koli-

činski in finančni obseg del, glede na prido-
bitev in terminski pritok sredstev. Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbene cene (skupne, sumarne, po

enoti mere) se vpisuje v kopijo “Količinski
popis vzdrževalnih del”,

– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-
mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,

– opcija ponudbe je 31. 3. 1996,
– ponudba mora biti sestavljena skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
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– skupna ponudbena cena – sumarno –
bruto (vključujoč TPD),

– ponudbena cena po enoti mere – pov-
prečno za vsa razpisana dela – bruto (vklju-
čujočTPD),

– bruto (vključujoč TPD),
– strojne, delovne in druge kapacitete

ponudnika,
– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe: ponudbe za javni razpis poš-

ljite v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem
listu, na sedež občine v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – razpis za vzdrževanje
gozdnih cest”.

Čas odpiranja ponudb bo 21. marca 1996,
ob 9. uri na sedežu Občine Mestni trg 15,
soba 19/II.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili najkasneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja.

Občina Škofja Loka
in

ZGS – OE Kranj

Št. 49/96 Ob-543

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o spremembah in dopolni-
tvah odredbe o financiranju in sofinancira-
nju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94),
Občina Luče v sodelovanju z Zavodom za
gozdove Slovenije, OE Nazarje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine Luče
v letu 1996

1. Naročnik: Občina Luče.
2. Dokumentacija: dokumentacija razpi-

sanih del je na razpolago na Zavodu za goz-
dove Slovenije – Območna enota Nazarje,
Savinjska c. 4, Nazarje, odsek za tehnologi-
jo dela in gozdne prometnice (Jože Jeraj,
dipl. inž. gozd.) in na sedežu Občine Luče.

3. Predmet razpisa
Predmet razpisa so redna vzdrževalna

dela na gozdnih cestah: profiliranje voziš-
ča, čiščenje in izkop odvodnih jarkov, gra-
moziranje, valjanje, nabava drežnikov, vko-
pavanje drežnikov, čiščenje brežin, izdela-
va podpornih zidov, izgradnja propustov,
izgradnja kanalete, postavitev prometne sig-
nalizacije in zamenjava mostnic.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 15,000.000 SIT.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del kot je razpisan, glede na pridobi-
tev sredstev (Republiška sredstva, pristojbi-
ne, sredstva lokalnih skupnosti...). Izvajalec
v tem primeru ni upravičen do odškodnin-
skega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati: firmo ozi-
roma ime ponudnika, dokazilo o registra-

ciji, zahtevane reference, cenik razpisanih
del  po  enotah  mere,  skupno  vrednost
razpisanih  del,  seznam  lastne  mehaniza-
cije,  ostale  ugodnosti  in  osnutek  pogod-
be  (določila  pogodbe  –  datum  do  kate-
rega velja ponudba, način obračunavanja
del, rok plačila, garancijske roke, način
spremembe cen, delež stroškov podizva-
jalcev, rok izvedbe del, zagotovilo o up-
oštevanju delovnih in življenjskih pogojev
kot jih določajo veljavne kolektivne po-
godbe ter navedbo pooblaščene osebe po-
nudnika.)

6. Merila za izbiro ponudnika: referen-
ce, cene razpisanih del po enotah mere,
skupno vrednost razpisanih del, ustreznost
delovnih sredstev s katerimi razpolaga, de-
lež podizvajalcev, način plačila in fiksnost
cen, posebne ugodnosti.

7. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
javni razpis predložite do dvajsetega dne
po objavi (dan izdaje Uradnega lista se ne
šteje) do 12. ure v sprejemno pisarno Obči-
ne Luče v zaprti kuverti z oznako “Ne od-
piraj – javni razpis za izbiro izvajalca vzdr-
ževalnih  del  na  gozdnih  cestah  Občine
Luče.”

8. Rok za objavo izbora izvajalca: o izi-
du razpisa bodo ponudniki obveščeni v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Luče
Zavod za gozdove Slovenije – OE Nazarje

Ob-544

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakul-
teta v Ljubljani, razpisuje v Ur. l. RS, št.
13/96 po odredbi o pogojih in načinu razpi-
sa za oddajo določenih del, ki se financirajo
iz proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 24/92)

javni razpis
za nabavo in montažo sistema za

varovanje knjig v Knjižnici Pedagoške
fakultete Univerze v Ljubljani

1. Predmet razpisa: dobava in montaža
varovalnega sistema knjig v knjižnici, ki
deluje na magnetnem principu z naslednji-
mi komponentami:

– 1 enojna senzorska vrata, s števcem
prehodov,

– 1 aktivator/deaktivator sprožilcev,
– 2 deaktivatorja sprožilcev,
– 30.000 sprožilcev.
2. Lokacija montaže je v Ljubljani, Kar-

deljeva ploščad 16.
3. Orientacijska vrednost predvidenih del

znaša 1,800.000 SIT.
4. Predvideni rok za začetek del je takoj

po izbiri najboljšega ponudnika.
5. Ponudniki lahko dobijo vse informa-

cije v knjižnici Pedagoške fakultete v Ljub-
ljani, Kardeljeva ploščad 16.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– najugodnejša cena glede na ponujeno

opremo, dobavo in montažo,
– kvaliteta opreme in montaže,
– plačilni pogoji.
7. Ponudba za razpis mora vsebovati vse

elemente po 10. členu. Odredbe o pogojih
in načinu razpisa za oddajo določenih del,
ki se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 24/92).

8. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite na Pedagoško fakulteto, Karde-
ljeva ploščad 16, Ljubljana v zaprti kuverti
z oznako “Javni razpis – ne odpiraj.”

9. Ponudbe se bodo odpirale 8. delovni
dan od dneva objave ob 12. uri na Pedagoš-
ki fakulteti v Ljubljani – soba 39.

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za zbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje
v roku 8 dni.

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta v Ljubljani

Št. 19/96 Ob-545

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Kulturni center – Delavski dom, p.o., Za-
gorje ob Savi objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
na objektu Kulturni center–Delavski

dom, p.o., Zagorje ob Savi
1. Investitor: Kulturni center – Delavski

dom, p.o., Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob
Savi.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del za preu-
reditev moških in ženskih sanitarij v Kul-
turnem centru–Delavski dom, p.o., Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 1.

3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo lahko interesenti prevzamejo na upravi
Kulturnega centra–Delavski dom, p.o., Za-
gorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 1, v roku 5
dni po objavi razpisa.

4. Orientacijska vrednost in roki
4.1 Orientacijska vrednost del je

6,000.000 SIT.
4.2 Predviden pričetek del je najkasneje

v roku 5 dni od podpisa pogodbe dokonča-
nje pa 25 dni po pričetku del.

4.3 Pogodba bo med drugim vsebovala
določila o plačilu pogodbene kazni za za-
mudo pri gradnji.

4.4 Ponudnik mora pisno ponudbo odda-
ti najkasneje do 12. ure 10. dne po objavi
razpisa. Javno odpiranje ponudb bo istega
dne ob 13. uri v prostorih Kulturnega cen-
tra–Delavski dom, p.o., Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 1.

5. Razpisni pogoji
Ponudba mora vsebovati:
5.1 Ponudbeni predračun s cenami izra-

ženimi v tolarjih. Valutne in podobne varo-
valne klavzule ne bodo upoštevane. Cena
vključuje prometni davek.

5.2 Navedbo, kakšen obseg prevzetih del
bo opravil z lastnimi kapacitetami in katera
dela bo opravil s kooperanti.

5.3 Dokazilo o registraciji za izvajanje
razpisnih del.

5.4 Odločbo pristojnega organa o izpol-
njevanju pogojev za izvajanje razpisnih del.

5.5 Reference.
5.6 Podatke o kadrih.
5.7 Bonitete – BON 1, BON 2.
5.8 Garancijske roke in način zavarova-

nja izpolnitve obveznosti.
5.9 Ugodnosti, ki jih daje ponudnik –

možnost kreditiranja pogodbenih del ali mo-
rebitni odlog plačila ipd.
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5.10 Navedbo pooblaščene osebe, ki da-
je tolmačenje v zvezi s ponudbo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

6.1 Cena (funkcionalni ključ v roke).
6.2 Reference.
6.3 Roki.
6.4 Sposobnost, da večji del posla opra-

vi z lastnimi kapacitetami.
6.5 Celovitost ponudbe ter druge ugod-

nosti, ki jih nudi ponudnik. Najugodnejša
ponudba je tista, ki predstavlja najboljšo
kombinacijo vseh meril za izbiro.

7. Ponudbo za javni razpis z ustreznimi
dokazili je treba dostaviti v roku, ki je dolo-
čen v 4.4 točki na naslov: Kulturni center–
Delavski dom, p.o., Cesta 9. avgusta 1, Za-
gorje ob Savi.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Kulturni center–Delavski dom, p.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-546

LESO, d.d., v stečaju, Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Janez Pezdirc objavlja, na podla-
gi sklepa St 20/95-41 z dne 20. 2. 1996
stečajnega senata Okrožnega sodišča Novo
mesto

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

tehnološko zaokrožene proizvodne celote
Galanterija, vpisane pri vložni št. 1315

k.o. Črnomelj
Obrat Galanterija obsega 1924 m2 pokri-

tih proizvodnih prostorov, 5060 m2 zemljišč
in osnovna sredstva (oprema) po spisku.

Pogoji sodelovanja
1. Sodelujejo lahko vse pravne in fizične

osebe skladno z veljavno zakonodajo Re-
publike Slovenije, ki bodo ponudili več kot
20,700.000 SIT za nakup proizvodnega
obrata Galanterija. Pisna ponudba mora vse-
bovati predmet nakupa, ceno, rok, način in
zavarovanje plačila, obvezo o zaposlitvi do-
ločenega števila delavcev.

2. Nakup nepremičnin in premičnin se
opravi po principu videno-kupljeno; kasnej-
še reklamacije glede stvarnih napak ne bo-
do upoštevane.

3. Prispele ponudbe bosta ocenila stečaj-
ni upravitelj in stečajni senat pristojnega
sodišča. Ponujeno ceno za nakup obrata bo
pomemben kriterij za oceno ponudbe, ven-
dar bodo upoštevani tudi drugi elementi po-
nudbe, ki so navedeni v točki 1 tega razpisa.

4. Ponudbe morajo biti poslane do 21. 3.
1996 s priporočeno pošiljko v zapečateni
ovojnici z oznako “Javni razpis” na naslov:
LESO, d.d., v stečaju, Črnomelj, Belokranj-
ska cesta 40.

5. Stečajni upravitelj LESO, d.d., v ste-
čaju, bo na podlagi prispelih ponudb in pri-
dobljenega soglasja stečajnega senata
pristojnega sodišča ponudnike obvestili o
rezultatih zbiranja ponudb v 30 dneh po
končanem zbiranju ponudb.

Z najugodnejšim ponudnikom bo stečajni
upravitelj sklenil kupoprodajno pogodbo o
nakupu. Vse stroške povezane s sklenitvijo
pogodbe in prenosom lastništva plača kupec.

Stečajni upravitelj na podlagi tega razpi-
sa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji

predmeta tega razpisa s katerimkoli ponud-
nikom.

Vse dodatne informacije lahko intere-
senti dobijo pri stečajnem upravitelju Jane-
zu Pezdircu, tel. 068/321-150 ali
068/323-202, telefaks 068/323-176.

LESO, d.d., v stečaju,
Črnomelj

Ob-547

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
Domžale objavlja

javni razpis
za nakup ultrazvoka

1. Predmet razpisa
– sodobni ultrazvok za opravljanje gine-

koloških, ortopedskih in abdomenskih pre-
gledov z možnostjo dodatnega dokupa opre-
me za doplerske preiskave.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– servisna služba (servis in rezervni deli
morajo biti zagotovljeni na območju Ljub-
ljane v roku 24 ur),

– seznam referenc v Sloveniji,
– plačilni pogoji,
– cena,
– kvaliteta.
3. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS.
4. Javno odpiranje ponudb bo 26. marca

1996 ob 12. uri v sobi za zdravstveno pros-
veto ZD Domžale.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.

Zdravstveni dom Domžale

Št. 111 Ob-548

Mestna občine Velenje, Urad župana, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
sklepa št. 30 Sveta Mestne občine Velenje

javni razpis
izbire izvajalca brez omejitev za

izdelavo naloge: Preveritev možnih
rešitev rekonstrukcije povezovalne ceste

v KS Gorica v Velenju
1. Naročnik: Mestna občina Velenje,

Urad župana.
2. Predmet razpisa: preveritev možnih re-

šitev rekonstrukcije povezovalne ceste v KS
Gorica v Velenju.

3. Orientacijska vrednost izdelave nalo-
ge znaša 900.000 SIT.

4. Rok za izvedbo je 60 dni od podpisa
pogodbe.

5. Obvezne sestavine ponudbe:
– firma oziroma ime in naslov ponudni-

ka,
– dokazilo o registraciji,
– vsebinska razčlenitev naloge,
– imena nosilcev naloge in sodelavcev

po področjih,
– reference nosilca in sodelavcev na raz-

pisanem področju,
– ceno po fazah dela in plačilne pogoje,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– datum veljavnosti ponudbe,
– garancijske roke in načine zavarova-

nja izpolnitve obveznosti.
6. Merila pri izbiri izvajalca:

– usposobljenost ponudnika na razpisa-
nem področju dela,

– kakovost vsebinske razčlenitve naloge,
– cena in plačilni pogoji.
Naročnik si pridržuje pravico možnosti

sodelovanja s ponudniki v postopku izbire
izvajalca s ciljem kakovostne izvedbe nalo-
ge in smotrnega gospodarjenja s proračun-
skimi sredstvi.

7. Informacije in razpisna dokumentaci-
ja: Zavod za urbanizem Velenje vsak delov-
ni dan od 9. do 12. ure. Odgovorna oseba je
Aleksander Kneževič, inž. gradb., tel.
063/856-321.

8. Rok za oddajo ponudb: 10 dni od dne-
va objave.

Ponudbe morajo do tega dne prispeti pri-
poročeno po pošti oziroma biti oddane oseb-
no na naslov: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, Velenje, v zaprti ovojnici, opremljeni
z imenom in naslovom ponudnika ter oz-
načbo: Ne odpiraj – ponudba na javni raz-
pis.

9. Odpiranje ponudb bo javno v stavbi
Mestne občine v Velenju, soba št. 1, dne
19. 3. 1996. Odpiranja ponudb se lahko ude-
ležijo ponudniki, njihovi predstavniki pa
morajo imeti pisna pooblastila za zastopa-
nje.

Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bo
naročnik poslal vsem ponudnikom v 8 dneh
po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa in
izbiri izvajalca obveščeni v roku 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Velenje

Št. 781957 Ob-550

Inštitut Republike Slovenije za rehabili-
tacijo, Linhartova 51, Ljubljana, skladno z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in Odredbo o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
za oddajo del za dokončanje

bolnišničnega objekta Inštituta
Republike Slovenije za rehabilitacijo:

dobava in vgradnja opreme prostorov v
I. nadstropju novega bolnišničnega

objekta
1. Naročnik je: Inštitut Republike Slove-

nije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa je dobava in vgradnja
tipske in netipske opreme prostorov v I.
nadstropju novega bolnišničnega objekta, in
sicer: notranja oprema prostorov – mizarska
dela, tipske opreme prostorov (stoli, mi-
ze,...) funkcionalna domača in tuja oprema.

Posamezne skupine del z orientacijsko
vrednostjo del so:

– notranja oprema prostorov – mizarska
dela – 25,000.000 SIT,

– tipska oprema prostorov (stoli, mize) –
3,500.000 SIT,

– funkcionalna oprema domača –
10,000.000 SIT,

– funkcionalna oprema tuja – 3,800.000
SIT.

Dela bo naročnik oddal v tehnološko za-
ključenih obsegih po skupinah del. Vsaka
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ponudba mora vsebovati pisno izjavo po-
nudnika, da je seznanjen z razpisnimi pogo-
ji in da jih sprejema.

3. Skupna orientacijska cena celotne in-
vesticije je 42,300.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del na objektu
je 15. maj 1996.

Predvideni rok končanja vseh del na ob-
jektu je 15. julij 1996.

5. Razpisno dokumentacijo je po poob-
lastilu naročnika mogoče dobiti v podjetju
IN.CO servis, d.o.o., podjetje za pripravo
in izvedbo investicij, Tbilisijska 85, Ljub-
ljana, tel. 061/123-43-47, Marko Ahlin, in
sicer v času sedmih delovnih dni po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 9.
do 12. ure. Naročnik bo zaračunal mate-
rialne stroške izdelave razpisne dokumen-
tacije v višini 15.000 SIT, ki jih ponudnik
poravna  ob  dvigu  razpisne  dokumentaci-
je na  blagajni  podjetja  IN.CO  servis,
d.o.o.

6. Morebitne informacije in razlage raz-
pisne dokumentacije, potrebne za izdelavo
ponudbe, lahko interesenti dobijo vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure, v času desetih de-
lovnih dni po objavi razpisa na naslovu
IN.CO servis, d.o.o., Marko Ahlin. More-
bitne dopolnilne podatke bodo vsi intere-
senti dobili v pismeni obliki v roku treh
delovnih dni od dneva pismenega zahtevka
za dopolnilne podatke.

7. Lokacija objekta je na kompleksu In-
štituta Republike Slovenije za rehabilitacijo
ob Linhartovi cesti v Ljubljani. Vsem po-
nudnikom bo omogočen ogled že izvedene-
ga objekta in lokacije razpisanih del. Ogled
se organizira na pismeno zahtevo ponudni-
ka. Ogledi bodo omogočeni vsak delovnik
ob 13. uri, v času sedmih delovnih dni po
objavi razpisa. Predstavnik ponudnika mora
predložiti pismeno pooblastilo ponudnika.
Oglede bo vodil po pooblastilu naročnika
Marko Ahlin, IN.CO servis, d.o.o., Ljublja-
na.

8. Glavni kriteriji za izbor najboljših po-
nudnikov so:

– kompletnost ponudbe (tehnološko za-
ključene celote) glede na razpisne pogoje,

– vrednost ponujenih del,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– pogoji za fiksiranje enotnih cen,
– kapitalska sposobnost ponudnika

(BON 1 in BON 2),
– sposobnost ponudnika, da bo predložil

bančno garancijo.
9. Ponudniki morajo ponudbe oddati naj-

kasneje trideseti dan po objavi razpisa do
12. ure na naslov: IN.CO servis, d.o.o., Tbi-
lisijska 85, Ljubljana, z oznako: “Ne odpi-
raj – ponudba IR-RS Ljubljana” z navedbo
vrste del.

10. Ponudbe bomo javno odpirali ob 12.
uri prvi delovni dan po izteku roka za odda-
jo ponudb v prostorih Inštituta Republike
Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pismena
pooblastila.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo

Št. 108/96 Ob-551

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Mestna občina Murska Sobota

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

atletskega stadiona pri Osnovni šoli I. v
Murski Soboti

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
gradnjo atletskega stadiona pri Osnovni šoli
I. v Murski Soboti.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtovanje
in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri Štefki
Kolmanko.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri ZEU – Družbi za načrtovan-
je in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069 31-380, faks 069 31-312, kontaktna ose-
ba je Stanislav Žigo, inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so razvidna iz razpisnih pogo-
jev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
11. 4. 1996 do 12. ure na naslov ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za atletski stadion pri
Osnovni šoli I. v Murski Soboti – ne odpi-
raj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, dne 11. 4. 1996, ob 12.
uri.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Mestna občina Murska Sobota

Ob-555

Na podlagi 1. člena odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) župan Občine Piran objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta

celostne podobe Občine Piran
I. Predmet razpisa
Župan Občine Piran razpisuje izdelavo

projekta oblikovanja celostne podobe Obči-
ne Piran, ki zajema sistem grafične identite-
te občine s posebnim poudarkom na zuna-
njem označevanju.

Piranska občina potrebuje celostno vi-
zualno podobo, ki bo ustrezno pozicionirala
kulturno-zgodovinski in turistični značaj ob-
čine in univerzalno komunicirala na vseh
področjih in ravneh.

Celostna vizualna podoba ji mora dati
vizualno identiteto, ki bo izražena s krov-
nim grafičnim simbolom in sloganom. Funk-
cionirati mora tako eksterno kot interno:

– v oglaševanju, tiskanih promocijskih
materialih, na sejmih itd.,

– v zunanjem označevanju.
Temeljne zahteve:
– celostna vizualna podoba mora biti či-

sta, jasna in preprosta za apliciranje,
– izražati mora image v skladu s strateš-

kim pozicioniranjem občine,
– delovati mora internacionalno,
– izražati mora identiteto občine in jo

jasno razločevati od drugih.
Prispele ponudbe bo ocenjevala strokov-

na komisija.
II. Vsebina storitev
Izvajalec je dolžan zagotoviti izdelavo

sestavin celostne grafične podobe Občine
Piran, kot so:

– simboli, ki upoštevajo statutarna dolo-
čila občine glede grba in gospodarske ter
kulturno-zgodovinske značilnosti občine;

– tipologija črk;
– barve;
– opredelitev materialov;
– logotipi in označevanje krajev oziro-

ma prireditev;
– grafična obdelava (tiskani materiali

Občine Piran – memorandumi, vizitke, ovoj-
nice, mapa, diploma, priznanje, listine; a-
plikacije za pojavljanje simbolov in logoti-
pov v tiskovinah, pri čemer mora upoštevati
hierarhične nivoje komuniciranja znotraj
uprave in pri izvajalcih;

– idejne rešitve za sistem zunanjega oz-
načevanja (ulice, hišne številke, mestna je-
dra, vasi);

– sistem neprometne in turistične signa-
lizacije s piktogrami (informativne table, tu-
ristična signalizacija);

– označevanje naravnih in kulturnih zna-
menitosti;

– ostali elementi zunanje podobe (dro-
govi, zastave, panoji, smetnjaki, klopi, lu-
či...);

– drugi materiali za uporabo simbolov in
logotipov (usnjene mape, plaketa...);

– priročnik za uporabo CGP in osnutek
občinskega odloka o uporabi CGP;

– konceptualno strategijo;
– vizualno strategijo;
– slogan.
III. Pogoji in merila za oceno ponudb
Komisija za izbor izvajalca bo izbrala

najugodnejšega ponudnika na podlagi oce-
ne kakovosti predlaganih strateških in krea-
tivnih rešitev, pri čemer bo upoštevala, v
kolikšni meri rešitve odražajo:

– tradicijo okolja,
– prostorske danosti,
– usklajenost podobe z dolgoročnimi us-

meritvami kraja,
– poudarek na posebnostih, ki nas ločijo

od ostalih,
– aplikativnost in lahko zapomnljivost

(hitro prepoznavnost) podobe,
– upoštevanje turistične dejavnosti obči-

ne.
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Ponudniki so lahko domače pravne in
fizične osebe, ki morajo ponudbi priložiti:

1. Pravne osebe: dokazilo o imenu, se-
dežu in matični številki iz registra organiza-
cij in obrti Zavoda RS za statistiko, z na-
vedbo registriranih dejavnosti.

2. Fizične osebe pa osebne podatke in
dokazilo o državljanstvu.

3. Dokazilo o izpolnjevanju obveznosti
do države.

4. Ponudbeni predračun z roki za izpla-
čila.

5. Vzorec pogodbe o izvedbi razpisanih
del.

Ponudnik lahko sodeluje v razpisu samo
z eno ponudbo.

Ponudba mora vsebovati tudi naslednje
podatke:

– strokovno usposobljenost pravne ali fi-
zične osebe;

– imena dosedanjih pomembnejših na-
ročnikov;

– opis projektov, ki jih je ponudnik izve-
del na področju tržnega komuniciranja;

– podatke o posameznikih, ki bodo se-
stavljali strokovni in kreativni team ter po-
datke o osebah, ki bodo sodelovale z naroč-
nikom ves čas izvedbe projekta;

– njihov kratek življenjepis s podatki o
projektih, ki jih je posameznik izvajal ali
vodil;

– referenco o izvedenih projektih celost-
nih grafičnih podob.

Pričakujemo preproste, jasne kreativne
rešitve za ustvarjanje trajne vizualne identi-
tete Občine Piran, ki jo bo mogoče nadgra-
jevati in uporabljati v vseh aplikacijah.

IV. Način prijave in rok za prijavo
4.1. Ponudba mora biti oddana v zaprti

ovojnici z oznako: “Ne odpiraj! Prijava na
razpis – Celostna grafična podoba Občine
Piran”.

Ovojnica s to oznako mora vsebovati dve
zaprti ovojnici, prvo z oznako A in šifro in
drugo z oznako B in šifro.

V ovojnici A morajo biti naslednji po-
datki, ki bodo razgrnjeni ob javnem odpira-
nju ovojnic.

Ponudniki morajo predložiti najmanj os-
nutke:

– idejno rešitev celostne podobe,
– simbole občine (5 aplikacij – barvno,

ČB, barvna podlaga, s tekstom, brez teksta),
– logotipov in oznak krajev oziroma pri-

reditev (2 aplikaciji),
– aplikacije grba in znakov na memo-

randumu, vizitki, ovojnici in navadni mapi
(4 aplikacije),

– idejne rešitve za sistem zunanjega oz-
načevanja (mestna jedra, vasi – 5 aplikacij,
sistem neprometne in turistične signalizaci-
je – 5 aplikacij),

– konceptualna strategija.
V ovojnici B morajo biti:
– dokazila o izpolnjevanju razpisnih po-

gojev (državljanstvo, obveznosti do drža-
ve, vzorec pogodbe o izvedbi razpisnih
del...),

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
pravne oziroma fizične osebe,

– imena o dosedanjih najpomembnejših
naročnikih in reference o izvedenih projek-
tih CP,

– opis projektov, ki jih je ponudnik izve-
del na področju tržnega komuniciranja,

– podatki o posameznikih, ki bodo se-
stavljali strokovni team ter podatki o ose-
bah, ki bodo sodelovale z naročnikom ves
čas izvedbe projekta.

Komisija ob upoštevala vse ponudbe, ki
bodo prispele najkasneje 30. delovni dan po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, na
naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, Pi-
ran.

Ponudb, ki bodo prispele po navedenem
roku, komisija ne bo obravnavala, ne glede
na čas oddaje in jih bo nepregledane vrnila
pošiljatelju.

Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za sprejem ponudb, ob 12.
uri, v prostorih Občine Piran, Tartinijev trg
2, Piran.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 30 dni po odpiranju ponudb.

V. Nagrade
Razpisovalec bo podelil (na predlog ko-

misije) tri nagrade, in sicer:
1.1,000.000 SIT,
2. 600.000 SIT,
3. 300.000 SIT.
Vsi udeleženci, ki bodo zadostili raz-

pisnim pogojem, so upravičeni do povračila
dela stroškov v višini 50.000 SIT. Prvona-
grajena rešitev – ponudnik si s tem pridobi
pravico projektnega vodenja izvedbe razpi-
sanih del. Razpisovalec bo nagrajene reši-
tve javno razstavil.

VI. Informacije
Dodatne informacije – pojasnila in ob-

činske dokumente lahko dobite pri Atiliu
Radojkoviču na Občini Piran, tel.
066/746-286.

Ob-556

Na podlagi 1. člena odredbe o spremem-
bi odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) župan Občine Piran objavlja

razpis
za izdelavo idejnega načrta posodobitve

mikroklimatskih razmer v prostorih
občinske palače v Piranu

1. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta posodobitve mikroklimatskih raz-
mer (hlajenje, prezračevanje, ogrevanje) v
prostorih občinske palače Tartinijev trg 2,
Piran.

2. Vse potrebne podrobnejše podatke za
pripravo ponudbe lahko zainteresirani po-
nudniki dobijo pri Bogdanu Babniku, tel.
066/746-201, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 350.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe:
– splošni podatki o ponudniku,
– tekstualni del,
– grafični del,
– finančni del,
– spoštovanje spomeniško varstvenih po-

gojev,
– faznost izvedbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kvaliteta idejne zasnove,
– čim večja prilagodljivost objekta,

– stroški idejnega projekta,
– rok izvedbe projekta,
– faznost izvedbe,
– reference.
6. Komisija bo upoštevala vse ponudbe,

ki bodo prispele najkasneje 14. dan po objavi
v Uradnem listu RS, do 12. ure na naslov:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Ponudb,
ki bodo prispele po navedenem roku, komi-
sija ne bo obravnavala, ne glede na čas odda-
je in jih bo nepregledane vrnila pošiljatelju.

7. Ponudbe naj bodo oddane v zapečate-
ni ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in oznako: “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis – klima”.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za sprejem ponudb, ob 10.
uri, v sejni dvorani Občine Piran, Tartinijev
trg 2. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
prisotni predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Piran
župan

Ob-557

Javni razpis
za oddajo del in izbor izvajalca za

gradnjo prizidka v Zdravstvenem domu
v Tolminu

1. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del pri gradnji
prizidka Zdravstvenega doma v Tolminu.

2. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo drugi dan po objavi v Urad-
nem listu RS, na UPI, d.o.o., Tolmin, Tu-
mov drevored 15 (plačilo stroškov doku-
mentacije 5.000 SIT na ŽR
52030-601-22823 pri APP Tolmin), s pripi-
som: “stroški razpisne dokumentacije”.

3. Orientacijska vrednost del je ca.
40 mio SIT.

4. Predvideni začetek del je 1. 4. 1996,
rok za dokončanje 15. 7. 1996.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok za dokončanje del,
– kompletnost ponujenih del,
– reference ponudnika.
6. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-

cijo dostavite v zapečateni ovojnici z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za Zdravstveni
dom Tolmin”, v roku 15 dni od objave v
Uradnem listu RS, na naslov: UPI, d.o.o.,
Tolmin, Tumov drevored 15, Tolmin, do
12. ure.

V primeru, da je 15. dan sobota ali nede-
lja, velja dan oddaje ponedeljek.

7. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
kot je rok za oddajo ponudbe, v prostorih
UPI, d.o.o., Tolmin, ob 13. uri.

8. Razpisna komisija bo pregledala dos-
pele ponudbe in v roku 7 dni obvestila po-
nudnike o izbiri.

Zdravstveni dom Tolmin

Ob-558

Gasilsko reševalna služba Kranj, Old-
hamska cesta 4, Kranj, kot investitor na pod-
lagi zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS,
št. 34/84) in pravilnika o načinu in postopku
oddaje del (Ur. l. SRS, št. 27/85) objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
opreme v nadomestnem gasilskem domu

v Kranju
A. Splošni podatki
1. Investitor: Gasilsko reševalna služba

Kranj, Oldhamska cesta 4, Kranj.
2. Pooblaščena organizacija investitorja:

Podjetje Domplan Kranj, Bleiweisova 14,
Kranj.

3. Predmet natečača in obseg del
Predmet natečaja je dobava in montaža

opreme za nadomestni gasilski dom v Kra-
nju in izdelava potrebnih načrtov za:

a) pisarniško pohištvo in opremo kuhinj,
b) kovinsko pohištvo in opremo,
c) gasilsko in delavniško opremo ter
d) lamelne zavese in zunanje masivne

aluminijaste žaluzije.
4. Predvidena vrednost
Predvidena vrednost razpisanih del znaša:
a) pisarniško pohištvo in oprema kuhinj,

5,000.000 SIT,
b) kovinsko pohištvo in oprema,

6,000.000 SIT,
c) gasilska in delavniška oprema,

6,000.000 SIT,
d) lamelne zunanje in masivne alumini-

jaste žaluzije, 1,500.000 SIT.
Skupaj: 18,500.000 SIT.
5. Rok dokončanja del:
a) pisarniško pohištvo in oprema kuhinj,
b) kovinsko pohištvo in oprema,
c) gasilska in delavniška oprema,
d) lamelne zunanje in masivne alumini-

jaste žaluzije,
vse do 15. 10. 1996.
B. Razpisni pogoji
1. Podjetja, ki se bodo udeležila tega jav-

nega razpisa, morajo v svoji ponudbi poleg
predračuna priložiti še naslednje podatke:

a) registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela,

b) reference,
c) podatke o kadrih, ki bi vodili izvedbo

razpisanih del,
d) izjavo, da ima zagotovljeno dobavo

potrebnega materiala,
e) možnost oziroma pogoje za zagotav-

ljanje fiksnosti pogodbene vrednosti za čas
trajanja del,

f) bonitete podjetja od Službe družbene-
ga knjigovodstva (BON 1, BON 2),

g) podpisane razpisne pogoje.
2. Ponudbe z oznako: “Ne odpiraj, po-

nudba za izbiro izvajalca za dobavo in mon-
tažo opreme v nadomestnem gasilskem do-
mu v Kranju” dostavite v zapečatenem ovo-
ju na naslov: Podjetje Domplan Kranj, Blei-
weisova 14, Kranj.

Rok za oddajo ponudb je sreda 10. 4.
1996 do 11. ure.

3. Ponudbe bo odpirala komisija investi-
torja. O izbiri najugodnejšega izvajalca bo
vse udeležence obvestil investitor v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

4. Razpisne pogoje in vse ostale podatke
v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na
Podjetju Domplan Kranj, PE Inženiring,
Bleiweisova 14, Kranj. Potrjeni razpisni po-
goji bodo sestavni del ponudbe.

C. Dodatni pogoji investitorja
6. Investitor si pridržuje pravico, da

sprejme posamezno ločeno delno ponudbo

po poglavjih od a) do c) pod točko 3 javne-
ga razpisa.

7. Ponudba mora biti sestavljena ločeno
po posameznih poglavjih, od točke a) do
točke d).

Podjetje Domplan Kranj

Št. 039-85/96 Ob-549

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1, obljavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za vodenje investicij
Mestne občine Novo mesto na področju

družbenih dejavnosti v letu 1996
1. Naročnik je Mestna občina Novo me-

sto, Novo mesto, Seidlova cesta 1.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

vodenje investicij na področju družbenih de-
javnosti za Mestno občino Novo mesto:

– vodenje predhodnih del pri gradnji ob-
jektov

– strokovno vodstvo pri:
a) izdelavi investicijskih programov,
b) izdelavi projektnih nalog,
c) kontroli nad izdelavo tehnične doku-

mentacije,
d) nadzoru nad gradnjo objektov,
e) koordinaciji dela vseh udeležencev pri

graditvi objektov,
f) pravočasnem izpolnjevanju medseboj-

nih obvez,
g) kontroli realizacije sprejetih investi-

cijskih programov v vseh fazah graditve in
v poskusnem obratovanju;

– izdelava programov in kontrola del pri
investicijskem vzdrževanju objektov.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT brutto.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovna usposobljenost,
– reference,
– ponudbena cena.
5. Ponudba mora vsebovati elemente v

skladu z 12. členom odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

Dokazilo o registraciji mora biti overje-
no in ne starejše od 90 dni.

6. Nepravočasno prispelih ponudb, ne-
pravilno opremljenih oziroma oddanih po-
nudb komisija ne bo odpirala in jih bo vrni-
la ponudniku neodprte.

7. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
po objavi v Uradnem listu RS do 12. ure, če
je zadnji dan praznik ali dela prosti dan je
rok za oddajo ponudb naslednji delovni dan,
na naslov Uprava Mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1.

Ponudba mora biti v ovojnici zapečatena
in označana: “Ne odpiraj – Vodenje inves-
ticij Mestne občine Novo mesto za področje
družbenih dejavnosti.”

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, ob 12. uri v sejni sobi št. 67/II. Mest-
ne občine Novo mesto, v Novem mestu,
Seidlova cesta 1.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da raz-
pisanih del ne odda ali da odda le del razpi-
sanih del.

Mestna občina Novo Mesto

Št. 123-45/1996 Ob-579

Na osnovi 4. člena uredbe o finančnih
intervencijah za celostno urejanje podeželja
in obnovo vasi (Ur. l. RS, št. 77/95, 1/96 in
7/96) ter 1. člena uredbe o finančnih inter-
vencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter proizvodnjo hrane (Ur. l. RS, št. 77/95,
1/96 in 7/96) ter na osnovi uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna Re-
publike Slovenije v mesecu januarju 1996
(Ur. l. RS, št. 77/95) in zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja

dopolnitve in popravke
javnega razpisa za zbiranje ponudb za

dodelitev subvencije za obnovo
vinogradov in subvencije za

podsajevanje vinogradov, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 2/96 z dne 19. 1.

1996 in v časopisu Kmečki glas št. 19 dne
17. 2. 1996

Javni razpis za zbiranje ponudb za dode-
litev subvencije za obnovo vinogradov in
subvencije za podsajevanje vinogradov, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 2/96 dne 19.
1. 1996 in v časopisu Kmečki glas št. 19 dne
17. 2. 1996, se dopolni in popravi tako, da se:

1. V poglavju I – predmet razpisa, v toč-
ki 6, rok za vlaganje zahtevkov 1. 3. 1996
podaljša, tako da je odslej: “15. 3. 1996”.

2. V poglavju II. – pogoji, in podpoglav-
ju A – subvencija za obnovo vinogradov,
spremeni 5. točka tako, da odslej glasi: “Po-
sameznik je upravičen do subvencije, če
skupaj z novo obnovljeno površino vino-
gradov obdeluje najmanj 0,5 ha, razen v
okolišu: Haloz z obrobnim pogorjem, Kras,
Dolenjski okoliš in podokolišu Lendavske
gorice ter delu podokoliša Goričko, na ob-
močju k.o. Dobrovnik, k.o. Strehovce, k.o.
Žitkovce in k.o. Kobilje, kjer pa mora posa-
meznik skupaj z na novo obnovljeno povr-
šino obdelovati najmanj 0,3 ha vinograda.

3. V poglavju III – zahtevek mora vse-
bovati pravilno izpolnjene oziroma veljav-
ne naslednje priloge in podpoglavju A/a –
za dodelitev subvencije za obnovo, se spre-
meni – obvezne priloge, v:

točki 3:
doda nov stavek, ki glasi: “Kolikor vla-

gatelj v zadnjem letu ni prijavil pridelka iz
razloga, da pridelka zaradi naravne kata-
strofe ni imel, mora vlogi priložiti posebno
pisno izjavo o izpadu pridelka zaradi narav-
ne katastrofe”,

točki 5:
na koncu izbriše pika in doda besedilo:

“oziroma pogodba o najemu za zemljišča, ki
so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS”,

točki 7:
na koncu izbriše pika in doda besedilo:

“če je le-to potrebno, oziroma izjavo sveto-
valne službe, da v skladu z zakonom o kme-
tijskih zemljiščih ni potrebno uvesti agro-
melioracije”.

4. V prilogi številka 2 – obrazec izraču-
na točk za obnovo, pripravljen na osnovi
tabele težavnosti obnove pod točko 10 –
kompleksna obnova, se številka 1,5 spre-
meni v številko 1,15.

Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 13-14 – 8. III. 1996 Stran 757

Ob-562

Republika Slovenija, Ministrstvo za kul-
turo, Arhiv Republike Slovenije, objavlja
na podlagi zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) ter
odredbe o postopku za izvrševanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo in administracijo baze

podatkov arhivskega gradiva
I. Predmet razpisa je izbira najustrez-

nejšega ponudnika, ki bo na podlagi proto-
tipa izdelal in vzdrževal aplikacijo za zbi-
ranje, distribucijo in analizo podatkov o
arhivskem gradivu ter izobrazil uporabni-
ke za delo z aplikacijo. Aplikacija mora
delovati v lokalni mreži ter mora omogo-
čati vnos in ažuriranje podatkov, ustrezno
zaščito in varovanje podatkov, arhiviranje
ter  on-line  dostop  do  podatkov.  Aplika-
cija mora tudi omogočati prenos podatkov
v javna komunikacijska omrežja (Inter-
net...).

II. Aplikacija mora delovati na mrežnem
operacijskem sistemu Novel v MS Windows
okolju, upoštevati tehnologijo odjema-
lec-strežnik in standardno komunikacijsko
okolje državnih organov ter podpirati mora
arhivske standarde in zagotoviti možnost
uporabe obstoječih podatkovnih baz. Poleg
interaktivnega vnosa mora aplikacija omo-
gočati tudi paketni vnos podatkov (datotek
v formatu ASCII). Ponudnik mora obenem
z aplikacijo predati naročniku tudi tehnično
in uporabniško dokumentacijo z izvorno ko-
do. Vse materialne pravice v zvezi z aplika-
cijo vključno s pravico do sprememb prido-
bi naročnik.

III. Prototip je arhivska aplikacija Armi-
da, ki uporablja bazo Dbase in je napisana v
programskem jeziku Clipper 87. Podatke in
vpogled v prototip ter arhivske standarde
lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri na-
ročniku po predhodni najavi Darji Plevel
oziroma dne 15. 4. 1996 ob 10. uri, ko bo
skupna prezentacija Armide.

IV. Programska oprema mora podpirati
delo 100 uporabnikov.

V. Vsaka ponudba mora vsebovati na-
slednje elemente, podane po vrstnem redu:

1. fotokopije vseh veljavnih registrskih
podatkov ponudnika;

2. podatke o boniteti ponudnika (BON1
in BON2 ali BON3 ali revizijsko ali drugo
ustrezno poročilo o finančnem stanju po-
nudnika);

3. navedbo uporabljene baze in orodja
za izdelavo aplikacije;

4. natančen opis delovanja aplikacije, v
katerem se morajo odražati tudi vse zgoraj
zahtevane funkcije in možnosti;

5. rok izdelave aplikacije;
6. rok veljavnosti ponudbe;
7. garancijski rok s podrobnimi pogoji

vzdrževanja;
8. pogoji in doba pogarancijskega vzdr-

ževanja;
9. cene fco lokacija naročnika, instalira-

no in preizkušeno, posebej podane za prido-
bitev 100 licenc za uporabo baze podatkov
in za odkup aplikacije ter za potrebno izo-
braževanje uporabnikov za 1 uporabnika in
skupno;

10. reference ponudnika s področja po-
nudbe;

11. propagandno gradivo in ostalo po-
membno dokumentacijo.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko ponudniki dobijo pri Darji Plevel
v Arhivu RS, tel. 1251-222 int. 35 med 8. in
10. uro.

Kriteriji za izbiro:
1. skladnost ponudbe z zahtevami razpi-

sa;
2. ustreznost programske rešitve;
3. poslovni status ponudnika;
4. pogoji vzdrževanja aplikacije;
5. rok izdelave;
6. cene v ponudbi;
7. reference ponudnika.
Naročnik bo zavrnil vse ponudbe, ki ne

bodo formalno ustrezale zahtevam točke V.
tega razpisa.

Naročnik izključuje obveznost sprejeti
najcenejšo ali katerokoli ponudbo.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici z oznako Ne
odpiraj javni razpis ARH-1/96 v delovnem
času do 2. 4. 1996 do 10. ure v tajništvo
naročnika na naslov: Arhiv Republike Slo-
venije, Zvezdarska 1, Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni zastopniki ponudnikov, bo v pone-
deljek 2. 4. 1996 ob 10.20 v tajništvu Arhi-
va RS, Zvezdarska 1, Ljubljana.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
26. 4. 1996.

Arhiv Republike Slovenije

Št. 11706 Ob-563

Mestna občina Ljubljana objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izvedbo mestnih

prireditev v letu 1996
I. Naročnik: Mestna občina Ljubljana.
II. Predmet razpisa je izvedba naslednjih

mestnih prireditev:
1. Praznik vina in otvoritev sejma Vino

96 – od 31. maja do 8. junija (orientacijska
vrednost del je 6,000.000 SIT),

2. Kresovanje na Ljubljanici ob držav-
nem prazniku – 25. junija (orientacijska
vrednost del je 2,000.000 SIT),

3. Noč v Stari Ljubljani – 23. in 24. av-
gusta (30. in 31. avgusta) (orientacijska
vrednost del je 2,000.000 SIT),

4. Decemberske prireditve v Ljubljani:
Miklavžev sejem – od 1. do 6. decembra,
Miklavževanje – 5. december,
Božično novoletni sejem – od 16. do 30.

decembra,
sprevod Dedka Mraza – 30. december,
srečanje Ljubljančanov na Silvestrovo –

31. december,
(orientacijska vrednost del je 6,000.000

SIT).
III. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-

kumentacijo in dodatne informacije vsak de-
lovni dan na Mestni občini Ljubljana, Mest-
na uprava, Oddelek za gospodarske dejav-
nosti in turizem, Trubarjeva 5, pri Milošu
Jenku, tel. 132-91-9.

IV. Ponudba mora vsebovati vse elemen-
te iz 12. člena odredbe o postopku za izva-

janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, zlasti pa:

– podatke o ponudniku,
– kopijo vseh registracijskih listov, ki

odražajo zadnji status ponudnika,
– obrazec BON 1, BON 2 oziroma BON 3,
– vsebinsko zasnovo prireditve, način iz-

vedbe in finančno ovrednotenje projekta,
– seznam večjih referenc.
V. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be so:
– vsebinska zasnova prireditve,
– cena,
– reference.
VI. Ponudbe morajo biti oddane v zape-

čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj” in
navedbo naziva posamezne prireditve, na
katero se ponudba nanaša. Rok za oddajo
ponudbe je 20 dni po objavi v Uradnem
listu RS do 10. ure na naslov Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske dejavnosti in turizem (tajništvo),
Trubarjeva 5, Ljubljana.

VII. Javno odpiranje ponudb bo 2. aprila
1996 ob 10. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gos-
podarske dejavnosti in turizem, soba 7, Tru-
barjeva 5, Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-564

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega
inženiringa za usposobitev posestva
Visoko za izobraževalno in kulturo

dejavnost
1. Predmet razpisa: svetovalni inženiring

za usposobitev posestva Visoko za izobra-
ževalno in kulturno dejavnost.

2. Orientacijska vrednost investicije:
237,000.000 SIT.

3. Predvideni rok pričetka del: april
1996. Predvideni rok dokončanja del: ma-
rec 1997.

4. Oddaja ponudb: ponudbe z oznako
“Ponudba za Visoko – ne odpiraj” dostavite
v zapečateni kuverti na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 20. 3. 1996 do
12. ure.

5. Odpiranje ponudb: 22. 3. 1996 ob 11.
uri v prostorih Ministrstva za šolstvo in
šport, Služba za investicije, Trubarjeva 3,
Ljubljana.

6. Obvezna vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– registracija (dovoljenje za opravljanje

dejavnosti),
– reference za svetovalni inženiring za

objekte, katerih investicijska vrednost zna-
ša več kot 150,000.000 SIT,

– ponudbena cena (avansov ni),
– opcija ponudbe,
– podatki o kadrih (poimenski seznam

kadrov, ki bodo sodelovali pri nalogi),
– finančni podatki (BON 1, BON 2, BON

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni).
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– reference,
– kadri,
– ponudbena cena,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik, ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
8. Informacije v zvezi z javnim razpi-

som lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.

9. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
do vsi udeleženci razpisa obveščeni v 14
dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 44/96-2 Ob-566

Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in19/94)

javni razpis
za nabavo službenih vozil

1. Naročnik in uporabnik: Ustavno so-
dišče Republike Slovenije.

2. Predmet javnega razpisa je:
– vozilo s prostornino motorja do 1800

ccm, 4 oziroma 5 vrat, z dodatno opremo,
– vozilo s prostornino motorja do 1400

ccm, z dodatno opremo.
Okvirna vrednost razpisa je 5,200.000

SIT.
Ponujeni vozili morata zadoščati tehnič-

nim pogojem varnosti, imeti morata predpi-
sane ateste, zagotovljen servis in rezervne
dele ter obvezno opremo (žarnice, prva po-
moč, varnostni trikotnik). Prevzem vozil naj
bo možen v Ljubljani.

3. Po sistemu staro za novo nudimo rab-
ljeno vozilo Renault 19 RT 1,8, letnik 1993
redno vzdrževan in garažiran, servisna knji-
žica, dobro ohranjen.

Ocenjena vrednost 1,200.000 SIT.
4. Predvideni dobavni rok: takoj oziro-

ma do 10 dni po sklenitvi pogodbe.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom citirane odredbe o pos-
topku za izvajanje javnega razpisa, vsebo-
vati morajo predvsem predračun, predlog
pogodbe, bonitetne obrazce, dokazilo o re-
gistraciji, seznam servisov in prospekte.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– zamenjava staro za novo,
– konkurenčne cene,
– roki dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 15 dni po doba-

vi,
– boniteta ponudnika,
– možnost prevzema v Ljubljani,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled, možnost tesne vožnje in drugo).

Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo se-
stavljene v skladu s 5. točko in ne bodo
vsebovale cenitve in odkupa rabljenega vo-
zila, bodo pri izboru izključeni.

7. Rok za oddajo ponudb je torek, 19.
marec 1996 do 12. ure, v glavni pisarni
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, v zaprti kuverti

z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis – za nabavo avtomobilov”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
20. marca 1996 ob 9. uri v prostorih Ustav-
nega sodišča Republike Slovenije. Predstav-
niki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje.

9. Za podrobnejše podatke za izdelavo
ponudb lahko kličete vsak delovni dan od 8.
do 9. ure, Zlatko Glavica, tel. 210-448.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 15/96 Ob-567

Občina Železniki na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
Vzdrževalna dela na Prednji Smolevi v

Ovčji vasi (Železniki)
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Železniki.
2. Predmet razpisa: vzdrževalna dela na

Prednji Smolevi v Ovčji vasi (Železniki).
3. Razpisna dokumentacija: popis del do-

bite na Lokainvest, Škofja Loka, Kapucin-
ski trg 7 (Miroslav Pustovrh), tel.
064/624-070 (pred obiskom telefonska na-
java).

Odkupnina za dvig dokumentacije je
2.000 SIT, plačljivo v gotovini, s čekom ali
virmanom na račun Lokainvest št.
51510-601-11191 APP Škofja Loka.

4. Vsebina javnega naročila so gradbena
dela.

5. Orientacijska vrednost naročila je ca.
2 mio SIT.

6. Predvideni rok izvedbe je april–maj
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– reference ponudnika.
8. Rok in način oddaje ponudbe
Ponudbo sprejemamo v tajništvu Lokain-

vest Škofja Loka, Kapucinski trg 7, IV. nad-
stropje, z dospetjem najkasneje do 12. ure,
dne 25. marca 1996 (ponedeljek).

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z nas-
lovom ponudnika in oznako: “Ne odpiraj –
ponudba sanacija in obnova objektov”.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan tj. 25.
marca 1996 ob 12.15 v sejni sobi Lokain-
vest.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

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 razpi-
sne dokumentacije s fiksnimi cenami za eno-
to,

b) prometni davek skladno z zakonom o
prometnem davku obravnavajte kot pribito
postavko,

c) s ponudbo navedite vaše plačilne po-
goje,

d) ponudbi priložite vašo registracijo in
odločbo o opravilni sposobnosti za izvaja-
nje razpisanih del (glej 4. člen zakona o
gospodarskih družbah),

e) priložite tudi vaše reference pri izved-
bah tovrstnih del,

f) zahtevana opcija ponudbe je 25. 4. 1996.
V ponudbi lahko navedete vse eventual-

ne pripombe oziroma predloge za pojasni-
tev ponudbe.

Vsa ostala določila bodo obravnavana s
pogodbo z izbranim ponudnikom v smislu
uzanc za tovrstna dela.

Postopek javnega razpisa in vse infor-
macije vodi Lokainvest, d.o.o., Podjetje za
svetovalni inženiring, Škofja Loka.

Občina Železniki

Št. 351-20/96 Ob-568

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Kanižarica 41, Črnomelj, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izvajanje računovodskih storitev
1. Predmet javnega razpisa je izvajanje

finančno-računovodskih storitev, s pogo-
jem, da izvajalec prevzame na delo (preza-
posli) pet delavk naročnika, po določilih 11.
člena splošne kolektivne pogodbe za gospo-
darstvo (Ur. l. RS, št. 39/93).

2. Orietancijska vrednost posla je
500.000 SIT mesečno.

3. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– ime in sedež ponudnika,
– kopijo zadnjih podatkov o registraciji,
– navedbo storitev, ki so predmet po-

nudbe,
– pisno zagotovilo o kvaliteti in zanes-

ljivosti ponujenih storitev,
– vzorec pogodbe z opredeljenimi de-

javnostmi na lokaciji naročnika in lokaciji
izvajalca,

– način plačila (možnost kompenzacije),
– seznam referenc ponudnika.
4. Podrobnejše informacije lahko ponud-

nik dobi pri direktorju naročnika na tel.
068/52-322, vsak delovnik med 7. in 14.
uro.

5. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov naroč-
nika. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
RS”.

6. Javno odpiranje ponudb bo 5. delovni
dan po poteku roka za oddajo ponudb ob 10.
uri na Rudniku Kanižarica. Predstavniki po-
nudnikov morajo imeti pismeno pooblasti-
lo.

7. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
bodo izločene kot neveljavne.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so celovitost ponudbe, kvaliteta, re-
ference, cena in plačilni pogoji. Najcenejši
ponudnik ni nujno tudi najugodnejši.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Št. 351-20/96 Ob-569

Na podlagi določil zakona o zagotavlja-
nju sredstev za zaprtje Rudnikov rjavega
premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.
l. RS, št. 1/95) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/94) ob-
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javlja Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Kanižarica 41, Črnomelj naslednji

javni razpis
za financiranje prezaposlovanja

delavcev v letu 1996
1. Predmet razpsia
Sredstva so namenjena spodbujanju pre-

zaposlovanja presežnih delavcev Rudnika
Kanižarica v zapiranju, d.o.o., v druge de-
javnosti.

2. Merila in pogoji
Zahtevek lahko vloži delodajalec, ki za-

posli delavca iz Rudnika Kanižarica v zapi-
ranju, d.o.o. in delavec Rudnika Kanižarica,
ki se prezaposli na kmetijo ob pogoju, da
pridobi status kmeta.

Premija ob prezaposlitvi se izplača kot
nepovratna sredstva z obveznostjo zaposli-
tve delavcev iz Rudnika Kanižarica vsaj za
dobo dveh let. Eno leto pred tem delodaja-
lec ne sme odpustiti nobenega presežnega
zaposlenega.

Znesek premije znaša:
– 980.000 SIT za delavce s pokojninsko

dobo nad 25 let, delavce z zaposlitvenimi
omejitvami in invalide,

– 900.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 20 do 25 let,

– 850.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 15 do 20 let,

– 800.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo od 10 do 15 let,

– 750.000 SIT za delavce s pokojninsko
dobo do 10 let.

3. Vsebina vloge
Prijava mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o sklenitvi delovnega razmer-

ja za nedoločen čas – obrazec M1/M2 ali
dokazilo o statusu kmeta,

– izjava, da delodajalec vsaj leto dni ni
odpustil nobenega presežnega delavca.

4. Rok za prijave
Rok za prijave je odprl naslednji dan po

objavi razpisa v Uradnem listu RS in velja
do konca leta 1996.

O vlogah bomo odločali mesečno.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom

dobite pri Nevenki Ipavec, tel. 068/52-322
vsak delovni dan.

Št. 351-17/96 Ob-570

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Rudnik Kanižarica v zapisanju, d.o.o., Čr-
nomelj

javni razpis
za izdelavo in ureditev dovozne do ceste

carinske postaje Kanižarica
1. Investitor: Rudnik Kanižarica v zapi-

ranju, d.o.o., Črnomelj.
2. Predmet razpisa: izdelava in ureditev

ceste do carinske postaje Kanižarica na pri-
dobivalnem prostoru Rudnika Kanižarica v
zapiranju:

– podaljšek ceste A-A,
– meteorna kanalizacija ob podaljšku ce-

ste A-A,
– fekalna kanalizacija ob podaljšku ce-

ste A-A,
– vodovod ob podaljšku ceste A-A,

– elektroinstalacije ob podaljšku ceste
A-A,

– cesta C in del ceste B,
– meteorska kanalizacija ob cesti C in

delu ceste B,
– fekalna kanalizacija ob cesti C in delu

ceste B,
– projekt izvedenih del.
3. Strokovne informacije, popis del in

situacijsko karto predvidenih del je mogoče
dobiti pri vodji investicij Mitrov Milenku,
dipl. inž. rud. na oddelku za investicije Rud-
nika Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Kaniža-
rica 41, Črnomelj, tel. 068/52-351 int. 36,
vsak dan od 6. do 9. ure. Dvig popisa del s
situacijsko karto je mogoč na osnovi doka-
zila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sred-
stev na ŽR 52110-601-37833 Rudnik Kani-
žarica v zapisanju, d.o.o.

4. Orientacijska vrednost naročila je
70,000.000 SIT.

5. Izvajanje del naj bi se začelo v mese-
cu marcu 1996 (po podpisu pogodbe) in
končalo v maju.

6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok izdelave,
– kvaliteta,
– cena,
– fiksnost cene,
– plačilni pogoji,
– reference.
8. Rok za oddajo ponudbe je dvajset ko-

ledarskih dni po objavi v Uradnem listu RS.
V primeru, da je dvajseti dan dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
dvajsetih koledarskih dni. Ponudbe oddane
po pošti veljajo za pravočasne, če prispejo k
naročniku do zadnjega roka iz prvega od-
stavka.

Ponudnik naj pošlje ponudbo na naslov:
Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o., Kani-
žarica 41, Črnomelj. Ponudbe naj bodo v za-
prti kuverti z oznako “Ponudba – ne odpiraj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dvajseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku dvajsetih koledarskih dni po objavi
v Uradnem listu RS ob 10. uri pri tehničnem
direktorju Rudnika Kanižarica v zapiranju,
d.o.o., Kanižarica 41, Črnomelj. Pooblašče-
ne osebe ponudnikov, ki bodo prisotne pri
odpiranju ponudb morajo imeti ustrezno
pooblastilo.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.,
Črnomelj

Ob-571

Osnovna  šola  Draga  Bajca  Vipava
objavlja na podlagi določil odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izvedbo in montažo izvlečnih tribun v

telovadnici osnovne šole
1. Predmet razpisa in obseg del: dobava

in montaža izvlečnih tribun v telovadnici
osnovne šole.

2. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 4,500.000 SIT (v ceni je že vključena
izdelava projekta in nadzor v vrednosti
200.000 SIT).

3. Rok za izvedbo del je 30 dni od dneva
sklenitve pogodbe.

4. Ogled telovadnice je možen na delov-
ni dan od 7. do 13. ure. Za vse dodatne
informacije v zvezi z razpisanimi deli se
lahko obrnete na Ljudmilo Kovač, ravnate-
ljico, na tel. 065/65-051 ali faks.
065/65-009, prav tako vsak delovni dan od
7. do 13. ure.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– registracija firme,
– reference na podobnih delih,
– cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
6. Ponudba za razpisana dela mora vse-

bovati naslednje elemente:
a) firmo oziroma ime ponudnika,
b) dokazilo o registraciji,
c) reference,
d) vzorec pogodbe s ponudbenim pred-

računom,
e) datum, do katerega velja ponudba,
f) dinamiko plačil po ponudbi v poveza-

vi s terminskim planom,
g) terminski plan,
h) način obračunavanja del,
i) garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
j) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
k) navedba pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje na zahtevo
naročnika v zvezi s ponudbo.

7. K ponudbi mora ponudnik priložiti iz-
javo, da je seznanjen z obsegom del in da
jih je sposoben izvesti v navedenih rokih.

8. Ponudbe lahko predložite v desetih
dneh od objave v Uradnem listu RS, na nas-
lov: Osnovna šola Draga Bajca, Vinarska 4,
Vipava. Ponudbe oddajte v zapečateni ku-
verti z oznako “Ponudba za izvedbo in mon-
tažo izvlečnih tribun. Ne odpiraj!”.

9. Javno odpiranje ponudb in izbira bo v
roku 18 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Ponudniki bodo o datumu in uri odpiranja
ponudb pisno obveščeni.

Osnovna šola Draga Bajca,
Vipava

Št. 024/96 Ob-572

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Občina Slovenska Bistrica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za gradnjo

stanovanjskega bloka v Slovenski
Bistrici

1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga ponudnika za izvajanje gradbenih, obrt-
niških in instalacijskih del pri izgradnji
13-stanovanjskega bloka v Slovenski Bistri-
ci.

3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del je ca. 75,000.000 SIT.

4. Lokacija: Slovenska Bistrica, Tomši-
čeva 30 – stanovanjsko naselje Zg. Bistrica.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 760 Št. 13-14 – 8. III. 1996

5. Objekt se bo gradil po projektni doku-
mentaciji št. 80/94 in izdanem gradbenem
dovoljenju št. 3/5-351-662/94.

6. Obseg del: gradbena, obrtniška in in-
stalacijska dela.

7. Ponudba mora biti izdelana na osnovi
popisa del s predizmerami, katerega pa lah-
ko zainteresirani dvignejo osebno na GEA
BIRO, d.o.o., Slovenska Bistrica, Žolgarje-
va 1. Projektna dokumentacija je na vpo-
gled pri GEA-BIRO, d.o.o., Slovenska Bi-
strica, tel. 812-035, faks 811-755.

8. Ponudniki, ki želijo konkurirati pri iz-
biri in oddaji del, morajo predložiti nasled-
nje podatke in izjave:

a) ime in naziv ponudnika,
b) referenčno listo gradbenih objektov,

ki jih je podjetje zgradilo v zadnjih dveh
letih z lastnimi kapacitetami iz predmetne-
ga razpisa,

c) izjavo, da imajo na razpolago delovno
silo, materiale in kapacitete za izvedbo del,

d) izjavo, da so seznanjeni z lokacijo ob-
jekta.

9. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) reference ponudnika pri izvajanju to-
vrstnih del,

b) dokazilo o strokovni usposobljenosti,
c) cena,
d) rok izvedbe,
e) garancijski rok,
f) boniteta (BON-1, BON -2),
g) druge ugodnosti za investitorja (kre-

diti, odlog plačila).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
10. O morebitnih odstopanjih od obsega

del oziroma cene vsled tehničnih oziroma
finančnih razlogov se bo naročnik pogajal z
najugodnejšimi ponudniki pred sklenitvijo
pogodbe.

11. Predviden rok pričetka del je takoj
po sklenitvi pogodbe maj 1996.

12. Predvideni rok končanja del je de-
cember 1996.

13. Ponudbe  je  treba  oddati  najkasneje
v  30  dneh  po  objavi  razpisa  v  Uradnem
listu RS, na naslov: Občina Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bi-
strica.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj –
13-stanovanjski blok Slovenska Bistrica”.

14. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni. Valutne in podobne varovalne klav-
zule ne bomo upoštevali.

15. Investitor si pridržuje pravico, da s
tem razpisom odda samo del razpisanega
obsega del.

16. Ponudniki bodo o datumu odpiranja
ponudb obveščeni naknadno.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni, morajo imeti pooblastilo za zastopanje.

17. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 14 dni po odpiranju ponudbe.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-573

Dom starejših občanov Novo mesto objav-
lja na podlagi 53. člena zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitve za
izvajanje gradbenih, obrtniških in

inštalacijskih del pri izgradnji plinske
kotlovnice pri Domu starejših občanov v

Novem mestu
1. Investitor: Dom starejših občanov No-

vo mesto, Šmihel 1, Novo mesto.
2. Predmet razpisa je izvedba del, nalog

in storitev materialnega značaja, in sicer:
gradbeno-obrtniška, elektroinštalacijska in
strojnoinštalacijska dela pri izgradnji ob-
jekta plinske kotlovnice pri Domu starejših
občanov v Novem mestu. Ponudniki lahko
ponudijo vsa razpisana dela ali pa samo po-
samezno vrsto del, pri čemer se gradbe-
no-obrtniška dela obravnavajo skupno. Raz-
pis se šteje kot informativni.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo, ob plačilu stroškov priprave
v znesku 10.000 SIT, vsak dan med 7. in 14.
uro, v tajništvu Doma starejših občanov No-
vo mesto, Šmihel 1, Novo mesto, kjer dobi-
jo tudi pojasnila v zvezi z razpisom.

4. Orientacijske vrednosti del so nasled-
nje:

– gradbeno-obrtniška dela: 7,000.000
SIT,

– elektroinštalacijska dela: 1,000.000
SIT,

– strojnoinštalacijska dela: 12,000.000
SIT.

5. Predvideni termin za izvajanje del je
maj–julij 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

7. Pisne ponudbe morajo ponudniki dos-
taviti na naslov: Dom starejših občanov No-
vo mesto, Šmihel 1, Novo mesto, v zapeča-
teni ovojnici z vidno oznako: “Ponudba za
plinsko kotlovnico – ne odpiraj!”, do 16. 4.
1996 do 11. ure. Za dostavo po pošti je
veljaven poštni žig 15. 4. 1996 do 24. ure.

8. Ponudba mora upoštevati določila 12.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil in so
eksplicitno navedene v razpisni dokumen-
taciji.

9. Odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996 ob
12. uri v Domu starejših občanov Novo me-
sto.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb.

Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 58-1/96 Ob-574

Javni razpis
za nabavo gasilskega vozila

Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo
Vuzenica.

Predmet razpisa: orodno vozilo GV1
1+8:

1. Vozilo MB412/D35 furgon za prede-
lavo.

2. Motor Z 2874 ccm-90 KW.
3. Dolžina vozila 5585 mm.
4. Sedeži 1+2+3+3.
5. Pomična vrata s steklom na desni strani.
6. Steklo levo za šoferjem.
7. Zadnja vrata z odpiranjem, 270 sto-

pinj.
8. Dodatna oprema:

– ABS/ABD,
– diferencialna zapora,
– električno nastavljivo vzvratno ogle-

dalo – desno,
– meglenke.
9. Barva rdeča.
Predmet: predelava furgona:
1. Vgraditev pregradne stene za sedeži

in naj bo oblazinjena.
2. Levo in desno do pregradne stene

vgraditi še dodatna stekla.
3. V zadnjem prostoru vgraditi še al ro-

leto.
4. Vgraditev sani za izvlačenje črpalke

R8/8 (možnost vrtenja za 180 stopinj).
5. Nad črpalko 2 predalnika z izvlače-

njem za opremo.
6. Na levi strani nad črpalko izvlačilna

lestev (dostop na streho).
7. Na levi za pregradno steno, izvlačlji-

va stena za namestitev dihalnih aparatov in
sesalnih cevi.

8. Levo zgoraj predalniki za tlačne cevi
B, spodaj pritrdišča za cevne armature.

9. Desno predalniki za tlačne cevi C, nad
njimi pritrdišča za opremo.

10. V zadnjem prostoru izdelati vsa pri-
trdišča za opremo, ki jo predpisuje tipizaci-
ja za GV1 1+8.

11. Robove strehe obdelati z okrasno pla-
stiko.

12. Namestiti troglasen zvočnik ter mo-
dre luči.

13. Na maski vozila namestitev bliskov-
ke.

14. Vozilo se ob predelavi barva z rdečo
gasilsko barvo in kombinira z belimi brani-
ki in blatniki.

15. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

16. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov PGD, Mladinska
1, Vuzenica, z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba”. Stroške priprave ponudb nosijo po-
nudniki sami.

17. Ponudbe se bodo odprle deseti dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 19. uri, v
prostorih sejne sobe PGD Vuzenica.

18. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

19. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Prostovoljno gasilsko
društvo Vuzenica

Št. 258/96 Ob-575

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače

javni razpis
za oddajo del javna razsvetljava

– Lončarske ulice in Za vrtovi v Račah,
orientacijska vrednost del znaša 2,000.000
SIT,

– ulice za Mariborsko cesto, orientacij-
ska vrednost del znaša 1,800.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite na Ob-
čini Rače-Fram, Grajski trg 14 (Božo Štau-
ber, tel. 608-692, vsak delavnik od 8. do 14.
ure, razen v petek od 8. do 13. ure).

Za dvig razpisne dokumentacije je treba
plačati 4.000 SIT na ŽR Občine Rače-Fram,
št. 51800-630-25547.
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Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost ponudnika,
– komercialni popust,
– druge ugodnosti.
Ponudbo za javni razpis predložite v ro-

ku 15 dni od objave v tajništvo Občine Ra-
če-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za javno raz-
svetljavo Lončarske ulice, Za vrtovi in ulice
za Mariborsko v Račah”.

Javno odpiranje ponudb bo ob 12. uri
prvi delovni dan po preteku roka dostave
ponudbe na Občini Rače-Fram, Grajski trg
14, Rače. Pri odpiranju so lahko prisotni
predstavniki ponudnikov s pisnim poobla-
stilom.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb. Upoštevane bodo le tiste ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

Občina Rače-Fram

Št. 403-239/95-0006-05 Ob-576

Ministrstvo za pravosodje, Uprava Re-
publike Slovenije za izvrševanje kazenskih
sankcij s sedežem v Ljubljani, Župančičeva
3, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
A) Predmet razpisa je:
1. Izdelava in montaža sistema varova-

nja žične ograje na principu analize vibra-
cij.

2. Nakup in montaža dveh stoječih de-
tektorjev za odkrivanje kovine in enega roč-
nega detektorja.

B) Okvirna cena za:
1. Izdelavo in montažo sistema pod toč-

ko A/1 brez kabliranja do kontrolnega cen-
tra je 9,500.000 SIT,

2. Za blago pod točko A/2 2,400.000 SIT.
C) Kratek opis iskanega blaga:
Ad A/1 Montaža sistema za analizo vi-

bracij se bo izvedla na že obstoječi žični
ograji višine 2 m, z dodatnima “V” konzola-
ma z bodečo žico. Skupna dolžina ograje je
1130 m.

Ad A/2 Montaža stoječih detektorjev se
bo izvedla v dveh zavodih za prestajanje
kazni zapora. Okvirna dimenzija predhod-
nega dela: 70 × 200 cm.

D) Naročnik bo z izbranim izvajalcem
pod točko A/1 sklenil pogodbo na podlagi
podane ponudbe.

Kot podizvajalec bo pri povezavi tega
sistema v že obstoječi nadzorni sistem so-
deloval proizvajalec le-tega.

E) Podrobnejše pisne informacije glede
zahtevane kvalitete izdelave ter druge teh-
nične informacije se dobijo na naslovu na-
ročnika na tel. 061/17-85-256 pri Božu Pe-
tehu. Ogled mesta montaže je pogoj za iz-
delavo ponudbe pod točko A/1 in je 3. 4.
1996 ob 9. uri na naslovu: Zavod za presta-
janje kazni zapora Dob pri Mirni na Dolenj-
skem.

Predstavniki podjetij se morajo pred og-
ledom izkazati s pooblastilom podjetja in

ustreznim osebnim dokumentom. Izven te-
ga termina, zaradi motenj dela v zavodu,
ogled ne bo možen.

F) Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov podjetja, odgovorno ose-

bo in podatke o registraciji,
– obrazec BON,
– konkretno ponudbo s ceno v SIT v ce-

loti z vsemi dajatvami (tudi morebitnimi ca-
rinskimi) in stroški, vključno s 5% promet-
nim davkom; ponudba mora vsebovati na-
tančen opis blaga,

– podatke o morebitnih podizvajalcih,
– vzorec izpolnjene pogodbe.
G) Plačilni pogoji
Osnova je plačilo po opravljeni dobavi

in montaži, in sicer:
– 60% po montaži, zagonu in material-

nem prevzemu sistema,
– 40% – 45 dni po zagonu ob zapisniško

ugotovljenem kvalitetnem delovanju in pre-
daji tehnične dokumentacije.

H) Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ustrezna kvaliteta za pogoje zavodov
za prestajanje kazni zapora,

– domači proizvajalec in lastna montaža
(za blago pod točko A1),

– cena,
– reference na varnostno zahtevnih ob-

jektih v Sloveniji,
– cena servisiranja sabotažnih primerov,
– lasten servis in odzivni čas,
– dobavni rok.
Ponudbe se odda priporočeno po pošti.

Na ovitku mora biti točen naslov pošiljate-
lja in viden napis: “Ne odpiraj – ponudba
UIKS”.

Ponudbe  morajo  prispeti  v  vložišče
naročnika  najkasneje  19.  4.  1996  do  14.
ure.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi naročnika (Župančiče-
va 3, II. nadstropje).

O odločitvi oziroma izboru bodo vsi po-
nudniki obveščeni pisno v 30 dneh po odpi-
ranju ponudb.

Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Ob-577

Splošna bolnišnica, Maribor, Ljubljan-
ska 5, objavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za preureditev hladilne centrale

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
učni zavod, Maribor, Ljubljanska 5.

2. Predmet razpisa:
– demontaža obstoječega hladilnega

agregata tipa CARRIER,
– prilagoditev priključnih in razdelilnih

vodov,
– vsa potrebna gradbena in inštalacijska

dela,
– vsi notranji in zunanji transporti,
– dobava, montaža in pogon novega hla-

dilnega agregata s kondenzatorjem.
3. Smerni tehnični pogoji za novi hladil-

ni agregat:
3.1. vodno hlajeni agregat:
– hladilna moč – 700 kW,
– temperatura vode na izhodu – 11°C,

– temperatura vode na vhodu – 5°C,
– padec tlaka – ca. 3 kPa,
– hladilna tekočina – varna za okolje;
3.2. kondenzator:
– poraba vode  – ca. 30–40 l/s,
– temperatura vode na izhodu – 34°C,
– temperatura vode na vhodu – 20°C,
– padec tlaka – ca. 40 kPa.
4. Orientacijska vrednost: 9,600.000 SIT.
5. Lokacija: preureditvena dela mora iz-

brani ponudnik izvajati v kleti kirurškega
funkcionalnega trakta II. Ogled lokacije je
zaradi transportov in montažnih del obvezen.

6. Rok za oddajo ponudbe: 30 dni po
objavi razpisa.

7. Rok izvedbe del: do najkasneje 28.
junija 1996.

8. Sistem izvajanja del: funkcionalni
ključ brez pravice do uveljavljanja dodatnih
ali nepredvidenih del.

9. Cena: fiksna, brez pravice uveljavlja-
nja kakršnihkoli podražitev.

10. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be:

– kompletnost ponudbe,
– upoštevanje pogojev razpisa,
– sodobna in energetsko racionalna in

varna izvedba novega agregata,
– registracija in reference zadnjih pet let,
– podatki o finančni sposobnosti ponud-

nika (BON 1 in 2).
11. Priloge k ponudbi:
– izjava, da so ponudniku znani terenski,

prometni in prostorski pogoji,
– osnutek pogodbe z upoštevanjem raz-

pisnih pogojev,
– brezdatumski akceptni nalog za res-

nost ponudbe v višini 5% ponudbene vred-
nosti. Če do sklenitve pogodbe po krivdi
ponudnika ne pride, zapade 5% ponudbena
vrednost v korist investitorja.

12. Pogodbena kazen: pri prekoračitvi
roka iz tč. 7 razpisa, bo investitor uveljavil
pogodbeno kazen v višini 0,7% za vsak ko-
ledarski dan zamude, vendar največ 7% od
pogodbene vrednosti. Investitor ima pravi-
co pobotati penale pri končnem obračunu.

13. Stroške za pripravo ponudbe nosi po-
nudnik sam.

14. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov: Splošna bolni-
šnica Maribor, Ljubljanska 5, Maribor, z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za hladilni
agregat”.

15. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v roku 20 dni od izročitve
ponudbe iz točke 7.

16. Vprašanja v zvezi s tem razpisom lah-
ko ponudniki postavijo le v pisni obliki in to
v roku 5 dni po objavi razpisa. Razpisovalec
bo dal pisne odgovore v enakem roku.

17. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ne glede na razloge.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-578

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje (št.
030-11/95 z dne 3. 5. 1995), objavlja Agen-
cija Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje
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javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za

dobavo rabljene IBM in IBM
kompatibilne računalniške opreme
1. Predmet razpisa je dobava rabljene

IBM in IBM kompatibilne računalniške
opreme:

– kontrolne enote terminalov IBM 3174,
– kasetne enote IBM 3480,
– komunikacijske kontrolne enote IBM

3720,
– komunikacijske kontrolne enote 3745,
– tiskalniki IBM 4245,
– enote magnetnega traku IBM 3420,
– slo terminali IBM 3191-A10,
– diski s hitrim pomnilnikom (ICDA).
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,

določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo (BON 1 in BON 2 ali BON
3).

3. Ponudniki lahko s pooblastilom dvig-
nejo razpisno dokumentacijo v Agenciji Re-
publike Slovenije za plačilni promet, nadzi-
ranje in informiranje, centrali Ljubljana, dne
13. 3. 1996 med 10. in 12. uro, v sektorju za
ROP na Cankarjevi 18/III, soba 46.

4. Rok za dobavo je največ 30 dni od
izbire.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok dobave, garancijski rok in druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik, ter poslov-
na teta.

6. Rok za oddajo ponudb je 19. 3. 1996
do 14. ure, na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, centrala Ljubljana, Tržaška 16.
Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah z
vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis –
IBM oprema”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 3. 1996
ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu iz tč. 6.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem razpisnem postopku.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje

Št. 110-1/96 Ob-581A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava IP, PGD, PZI,

PZR za priključek Celje - vzhod na AC
Dramlje - Celje

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 13. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Marjana Potočnik, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,

Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izde-
lava IP, PGD, PZI, PZR za priključek Celje
- vzhod na AC Dramlje - Celje” – M.P.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih DDC, d.o.o., 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.

Št. 110-1/96 Ob-581B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava topografskih
načrtov 1:1000 za AC odseke Bič -

Trebnje - Hrastje - Kronovo
Orientacijska vrednost del znaša

80,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 13. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Andrej Krupenko, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 4. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izde-
lava topografskih načrtov 1:1000 za AC od-
seke Bič - Trebnje - Hrastje - Kronovo “ –
A.K.

Javno odpiranje ponudb bo 10. 4. 1996
ob 9. uri v prostorih DDC, d.o.o., 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-581C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne

dokumentacije IP, PGD, PZI, PZR za
AC odsek Krška vas - Obrežje

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 13. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Andrej Krupenko, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava
projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PZR
za AC odsek Krška vas - Obrežje” – A.K.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih DDC, d.o.o., 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-581Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne

dokumentacije IP, PGD, PZI, PZR za
AC odsek Hrastje - Kronovo

Orientacijska vrednost del znaša
200,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 13. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Andrej Krupenko, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava
projektne dokumentacije IP, PGD, PZI, PZR
za AC odsek Hrastje - Kronovo” – A.K.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih DDC, d.o.o., 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-581D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne

dokumentacije IP, PGD, PZI, PZR za
AC odsek Bič - Hrastje

Orientacijska vrednost del znaša
220,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 13. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
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vam posreduje Andrej Krupenko, dipl. inž.
(tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 4. 1996 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava
projektne dokumentacije IP, PGD, PZR za
AC odsek Bič - Hrastje” – A.K.

Javno odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih DDC, d.o.o., 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-581E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s Progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) za potrebe oprav-
ljanja strokovnih in tehničnih nalog pri grad-
nji in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava prostorske in
projektno tehnične dokumentacije za
dovozno cesto Sp. Prapreče–pregrada
Drtijščica na odseku AC Blagovica–

Šentjakob
Orientacijska vrednost del znaša

3,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 13. 3. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Stane Zupan, dipl.
inž. (tel. 061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 8.30, v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va prostorske projektno-tehnične dokumen-
tacije za dovozno cesto Sp. Prapreče–pre-
grada Drtijščica na odseku AC Blagovica–
Šentjakob”. – S. Z.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 9. uri, v prostorih DDC, d.o.o., 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.

Št. 81-33-447 Ob-590

Elektro-Slovenija, p.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na osnovi zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
in pravilnika o načinu in postopku oddaje
graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo samonosilnega
optičnega kabla (v nadaljevanju kabla

OPGW) s pripadajočo montažno in
končno kabelsko opremo za objekta DV

400 kV Beričevo-Podlog in
Beričevo-Divača

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, p.o., Haj-
drihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je dobava in
montaža opreme po projektnih specifikaci-
jah in po splošnih ter posebnih tehničnih
pogojih kot sledi:

Objekt št. D316 - DV 400 kV
Beričevo-Podlog

2.1. Dobava kabla OPGW, obešalne
opreme in kabelskih spojk, projekt št.
A021/84, mapa ME 01.

2.2. Montaža kabla OPGW, obešalne
opreme in kabelskih spojk ter demontaža
obstoječe zaščitne vrvi, projekt št. A021/84,
mapa ME 02.

2.3. Kabelski sistem OPGW Beriče-
vo-Podlog (uvodni kabli, optični delilniki,
spajanje in kabelske meritve), projekt št.
A021/84, mapa ME 03

Objekt št. D308 - DV 400 kV Beričevo -
Divača

2.4. Dobava kabla OPGW, obešalne
opreme in kabelskih spojk, projekt št.
A021/84, mapa ME 01.

2.5. Montaža kabla OPGW, obešalne
opreme in kabelskih spojk ter demontaža
obstoječe zaščitne vrvi, projekt št. A021/84,
mapa ME 02.

2.6. Kabelski sistem OPGW Beriče-
vo-Divača (uvodni kabli, optični delilniki,
spajanje in kabelske meritve), projekt št.
A021/84, mapa ME 03.

Za vsako mapo mora biti izdelana samo-
stojna ponudba.

3. Orientacijska vrednost izgradnje obeh
objektov je 550 mio SIT.

4. Relaciji objektov sta:
Beričevo-Podlog,
Beričevo-Divača.
5. Predvideni roki za dobavo opreme in

izvajanje del so za točke:
2.1. julij 1996,
2.2. avgust-september 1996,
2.3. oktober 1996,
2.4. avgust 1996,
2.5. september-november 1996,
2.6. december 1996.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elektro-Slo-
venija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v Sektor-
ju za razvoj in investicije, tel. 061/1250-333:

– za tehnični del: Simona Sila (int. 429)
in Miloš Ljubič (int.434),

– za komercialni del: Franci Žakelj (int.
361).

Pojasnila v zvezi z razpisnimi pogoji,
objavljenimi v Uradnem listu RS, lahko do-
bijo ponudniki v prvih petnajstih dneh ust-
no, po tem roku pa dajemo pojasnila le še na
pisna vprašanja.

7. Razpisno dokumentacijo šestih map
lahko ponudniki dvignejo v Elektro-Slove-
nija, p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, IV. nad-
stropje soba št. 420, v roku do 14 dni po
objavi razpisa, ob delavnikih od 8. in 12.
ure. Dvig dokumentacije je možen samo ob
predložitvi dokazila o vplačilu 20.000 SIT
za mapo, in sicer na žiro račun ELES št.
50106-601-90093 pri Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje Ljubljana, s pripisom: “Razpi-
sna dokumentacija za dobavo in montažo
kabla OPGW s pripadajočo montažno in
končno kabelsko opremo za objekta DV 400
kV Beričevo-Podlog in Beričevo-Divača“.

8. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki so kupili razpisno dokumen-
tacijo.

9. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% ponudbene cene.
Varščino da ponudnik v obliki izpolnjenega
akceptnega naloga s priloženo izjavo o nje-
govi izpolnitvi.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Naročnik si pridržuje pravico poga-
janj s ponudniki v postopku analiziranja po-
nudb s ciljem racionalnejšega gospodarje-
nja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot ugodnejši, najcenejša ponudba
ne bo veljala za najugodnejšo.

Rok za oddajo ponudb je 9. 4. 1996 do 8.
ure. Ponudbe morajo biti označene in
opremljene po navodilih v Splošnih razpi-
snih pogojih v posameznih mapah.

Ponudbe, ki ne bodo pravilno označene
in opremljene ter ne bodo prispele pravoča-
sno, bodo pošiljateljem vrnjene v zaprtih
ovojnicah.

12. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih naročnika, Hajdrihova 2, Ljubljana, v
sejni sobi v IV. nadstropju (nasproti dviga-
la), dne 9. 4. 1996, in sicer za točke:

2.1. in 2.4.(mapi ME01) ob 9. uri,
2.2. in 2.5.(mapi ME02) ob 11. uri,
2.3. in 2.6.(mapi ME03) ob 13. uri.
13. Pri odpiranju ponudb morajo imeti

predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.

Ponudniki  bodo  o  izidu  javnega  razpi-
sa obveščeni v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro-Slovenija, p.o., Ljubljana

Št. 403-78/96 Ob-589

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja OŠ Bizeljsko in OŠ Pišece, oba kot
investitorja

javni razpis
za nakup in izvedbo računalniške mreže
in računalniške strojne in programske
opreme za Osnovno šolo Bizeljsko in

Osnovno šolo Pišece
I. Splošna določila
1. Investitor/naročnik: Občina Brežice,

Cesta prvih borcev 18, Brežice.
2. Predmet razpisa je:
a) dobava in izvedba računalniške mre-

že v Osnovni šoli Bizeljsko in Pišece,
b) dobava računalniške strojne in pro-

gramske opreme za računalniški učilnici v
Osnovi šoli Bizeljsko in Pišece.

2.1. Opis:
2.1.1. Delovno mesto učenca (količina

2x8 kom):
– računalnik: 486 DX4 ali več, 100 Mhz,

8 MB RAM, HDD najmanj 420 MB, enota
gibkega diska 3.5”, miška, Latin2 tipkovni-
ca, mrežna kartica 3COM Etherlink III,
barvni zaslon 14” (opcija 15”);

2.1.2. Delovno mesto učitelja (količina
2x1 kom):

– računalnik: 486 DX4 ali Pentium, 16
MB RAM, HDD najmanj 800 MB, enota
gibkega diska 3.5” in 5.25”, miška, Latin2
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tipkovnica, mrežna kartica 3COM Etherlink
III, barvni zaslon 14” (opcija 15”);

2.1.3. Dodatna oprema (količina 2x1
kom):

– barvni brizgalni tiskalnik,
– laserski tiskalnik,
– CD-ROM enota, zvočna kartica,
– konverter za TV,
– interni modem 28800 bit/s.
Dodatna oprema naj bo instalirana v po-

samezne računalniške postaje.
Računalniki v učilnici so med seboj po-

vezani z mrežnim programom Windows for
Workgroups. Instalacija in preizkus mreže
na šoli.

Dobavitelj mora vse računalnike opre-
miti z licenčno programsko opremo DOS
6.22 in Windows for Workgroups 3.11 CE.
Licence morajo biti priložene ob instalaciji.

3.1. Splošne zahteve:
– vsa oprema mora imeti ustrezne slo-

venske ateste, izjemoma ekvivalentne tuje,
– noben sestavni del ne sme biti izdelan

iz zdravju škodljivih snovi,
– vsakemu sestavljenemu delu opreme

mora biti priložena podrobnejša opredeli-
tev,

– opremi morajo biti priložena navodila
v slovenskem jeziku,

– vsi računalniki morajo biti primerni za
lokalno mrežo tipa Novell in Windows for
Workgroups.

4. Orientacijska vrednost: 4,000.000 SIT.
5. Rok za izvedbo: 31. 5. 1996.
6. Merila za izbiro najugodnješega po-

nudnika: reference, cena, rok izdelave, pla-
čilni pogoji, garancije, ostale ugodnosti.

II. Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naziv ponudnika,
– veljavni izpis registracije ponudnika,
– opredeljitev referenc ponudnika,
– opredelitev cene, plačilnih pogojev in

opcije ponudbe,
– rok za pričetek in izvedbo del,
– vzorec pogodbe z opisom del in vsebi-

no projekta,
– finančne garancije ter prevzem rizika

funkcionalnosti projekta.
2. Pisne ponudbe z vsemi zahtevanimi

podatki in prilogami, v zapečatenih ovojni-
cah z označbo: “Ponudba za javni razpis –
projekt OŠ Bizeljsko, OŠ Pišece – Ne odpi-
raj!”, morajo ponudniki dostaviti v roku 30
dni od objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, na naslov: Občina Brežice, Odde-
lek za splošno pravne zadeve in družbene
dejavnosti, Cesta prvih borcev 18, 8250 Bre-
žice.

3. Javno odpiranje prispelih ponudb bo
izvedla posebna komisija tretji dan po pote-
ku roka za dostavo ponudb (oziroma prvi
naslednji delovni dan), ob 11. uri v sejni
sobi A Občine Brežice.

4. Vse ostale informacije dobijo ponud-
niki pri Vesni German (tel.: 0608/62-050),
vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

5. O izbiri bodo vsi ponudniki obveščeni
v roku 8 dni od izbire.

6. Z izbranimi ponudnikom bo sklenje-
na pogodba v roku 8 dni od dokončne izbi-
re. Če izbrani ponudnik v navedenem roku
brez upravičenega razloga ne sklene po-
godbe ali ne prične z izvajanjem del, bo
naročnik v nadaljnjem roku 8 dni sklenil

pogodbo z drugim najugodnejšim ponud-
nikom.

Občina Brežice

Ob-612

Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Uprava RS za zračno plovbo,
Ljubljana, Kotnikova 19a, razpisuje na pod-
lagi zakona o izvrševanju proračuna in o
proračunu RS za leti 1994 in 1995 (Ur. l.
RS, št. 26/94 in 40/95) ter odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

za dobavo in montažo NN in TK
prenapetostne zaščite

1. Naročnik: Uprava Republike Sloveni-
je za zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa:
1. Dobava opreme za NN in TK pre-

napetostno zaščito proizvajalca DEHN, SIE-
MENS, oziroma PHOENIX CONTACT.

2. Montaža opreme za NN in TK pre-
napetostno zaščito proizvajalca DEHN, SIE-
MENS, oziroma PHOENIX CONTACT.

Oprema je potrebna za zaščito objektov
in naprav pred prenapetostjo s prenapetost-
nimi elementi za vse stopnje zaščitnih nivo-
jev. Objekti se nahajajo v Ljubljani in na
letališču Brnik.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša: 6,300.000 SIT.

4. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti podjetja,
– podatke o registraciji podjetja (ne sta-

rejše od treh mesecev),
– bonitetna poročila BON1, BON2 in

BON3 (ne starejša od trideset dni),
– reference pri podobnih delih,
– izjavo ponudnika, da bo ravnal v skla-

du z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi
predpisi,

– podatke o zaposlenih, ki bodo sodelo-
vali pri montaži, njihovi zasedenosti in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

– podatke o morebitnih podizvajalcih in
o obsegu javnega naročila,

– osnutek pogodbe, ki vsebuje plačilne
pogoje,

– strukturo cene za posamezne segmente
ponudbe izraženo v SIT s plačilom po doba-
vi, oziroma montaži (razdelano po posamez-
nem tipu – stopnji zaščite),

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(popusti,...),

– čas veljavnosti ponudbe,
– tehnične karakteristike za posamezno

stopnjo zaščite.
Nepopolnih ponudb naročnik ne bo upo-

števal.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be:
– izjava ponudnika, da bo ravnal v skla-

du z veljavnimi zakonskimi in tehničnimi
predpisi,

– reference pri podobnih delih (ločeno
na tuje in domače),

– reference strokovnega kadra, ki bo so-
deloval pri nalogi,

– standardi serije ISO 9000 ali njim ena-
kovredni,

– potrdilo proizvajalca o uradnem za-
stopstvu (za predmet razpisa pod točko 1),

– potrdilo o usposobljenosti za montažo
(za predmet razpisa pod točko 2),

– cena in plačilni pogoji (popusti, fik-
snost cen, plačilo po dobavi, oziroma mon-
taži,...),

– garancija na osnovi potrjene bonitete
Agencije za plačilni promet RS,

– druge ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico svoje oce-

ne priznanja sposobnosti ponudnikom in ni-
ma nobenih obveznosti do ponudnikov, ka-
teri ne bodo izbrani kot najugodnejši.

7. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo morajo prispeti na naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, Ljubljana, v zapečate-
nih kuvertah in z vidno oznako “Ponudba za
javni razpis za predhodno ugotavljanje spo-
sobnosti RAZ96_01 – Ne odpiraj!” do 9. 4.
1996 do 14.30. Ponudbe so lahko vročene
do istega roka v vložišču Uprave RS za
zračno plovbo, Kotnikova 19a, Ljubljana.
Ponudbe poslane po pošti, morajo prispeti v
vložišče URSZP do zgoraj navedenega roka
in ure.

8. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
10. 4. 1996 ob 10. uri v sejni sobi URSZP.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

9. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo vsak delovni dan na tel.
061/17-34-720, Jure Dežman.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom. Ponudbe, ki ne bo-
do zadovoljevale 12. člena odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
vseh razpisnih pogojev, bodo izločene.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

Uprava Republike Slovenije
za zračno plovbo

Št. 29/96 Ob-565

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tehnične

dokumentacije za: delno prenovo stavbe
Gimnazije Novo mesto, Seidlova cesta 9,

Novo mesto
1. Predmet razpisa: izdelava tehnične do-

kumentacije (PGD, PZI).
2. Investitor: Ministrstvo za šolstvo in

šport, Ljubljana, Župančičeva 6.
3. Lokacija: Novo mesto.
4. Orientacijska vrednost del tehnične

dokumentacije znaša 2,100.000 SIT.
5. Predviden rok dokončanja del: 30. 4.

1996.
6. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi

pogoji lahko ponudniki dvignejo na osnovi
predhodne predložitve dokazila o plačilu
20.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih na-
kaže ponudnik na žiro račun
50100-601-11966.
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7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vključno z razpisnimi pogoji
od dneva razpisa do vključno petega dne po
objavi tega razpisa vsak dan med 9. in 12.
uro na LIZ-inženiringu, p.o., Ljubljana, Vur-
nikova 2 (Krampelj Majda).

Podrobnejše informacije daje Sonja Za-
jec, dipl. inž. arh. tel. 061/133-62-52.

8. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so razvidna iz razpisnih pogojev.

9. Rok za oddajo ponudb, sreda 20. mar-
ca 1996 do 12. ure na naslov LIZ-inženi-
ring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti pod “Ponudba PGD, PZI Gimnazija
Novo mesto – ne odpiraj”.

11. Odpiranje ponudb bo v sredo 20.
marca 1996 ob 13. uri v prostorih LIZ-inže-
niringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh po javnem odpiranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-620

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je dobava:
A) fotokopirni papir:
a) 80–90 g brezlesni beli papir, format

A4 (okvirna letna količina: 20 t/leto),
b) 80–90 g brezlesni papir, format A1,

kratki tek (okvirna letna količina: 40 t/leto).
Pogoj: zagotovljena konstantna kvaliteta.
B) tonerji:
a) tonerji HEWLET PACKARD: HP

92275A – za HP IIIP; HP 92274A – za HP 4
P in HP 4 L; HP 92298 A – HP 4 M; HP
C3906A – za HP 5 L (okvirna letna količi-
na: 180 kom),

b) tonerji za MITO 5555 (okvirna letna
količina: 40 kompl.); MITO 8585 (okvirna
letna količina: 20 kompl); MITO 4585 (ok-
virna letna količina: 30 kompl.); MITO 2556
(okvirna letna količina: 30 kompl.), MITO
5685 (okvirna letna količina: 20 kom);
MITO 4056 (okvirna letna količina: 30 kom-
pl.),

c) tonerji za CANON CLC 700 (okvirna
letna količina: 20 kompl.).

Pogoj: originalna kvaliteta vseh toner-
jev.

C) trakovi za tiskalnike tip EPSON in
FUJITSU:

a) EPSON 8766 – ZA EPSON DFX
8000,

b) EPSON 7754 – ZA EPSON LQ 570,
c) EPSON 7753 – ZA EPSON FX 1170,
d) EPSON INK CARTRIDGE – ZA EP-

SON SQ 20010, SQ 1170,
e) FUJITSU D 30 L – 9001 – 0939 – ZA

FUJITSU DL 900,
(okvirna letna količina: 300 kom).
Pogoj: originalna kvaliteta trakov.

D) diskete 3 M:
a) 3.5” (okvirna letna količina: 2000

kom),
b) 5.25” (okvirna letna količina: 100

kom).
Pogoj: formatirane High Density DS,

HD.
E) barve in matrice za RISOGRAF (ok-

virna letna količina: 25 kompletov).
Pogoj: originalna kvaliteta.
F) matrice za ofset stroj (okvirna količi-

na: 15.000 kom).
Pogoj: format A 4, elektrostatične.
G. kuverte različnih formatov (belih B6,

A4, A5, idr.) (okvirna letna količina:
120.000 kom).

Pogoj: ponuditi s tiskom in brez tiska.
H) ostali pisarniško potrošni material:
a) telefax role 50 m (okvirna letna koli-

čina: 500 kom),
b) kolegij blok A 4 (okvirna letna količi-

na: 2.000  kom),
c) mape s klapo in trakovi (okvirna letna

količina: 500 kom),
d) mape s klapo: prešpan karton (okvir-

na letna količina: 3.000 kom),
e) lepilni trak 15/33 (okvirna letna koli-

čina: 1.500 kom),
f) kemični svinčnik (okvirna letna koli-

čina: 1.500 kom),
g) flomaster (okvirna letna količina:

8.000 kom),
h) mapa PVC-L-A4 (okvirna letna koli-

čina: 7.000 kom).
3. Ponudniki lahko pošljejo ponudbo za

celoten razpisani asortiman ali pa za posa-
mezne postavke. Orientacijska vrednost po-
nudbe je 35 mio SIT/leto.

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) overjeno dokazilo o registraciji, ne
starejše od treh mesecev,

c) obrazec o boniteti ponudnika BON-1,
d) obrazec o solventnosti in boniteti po-

nudnika BON-2 oziroma BON-3 za pravne
osebe v zasebni lastnini,

e) cene v SIT, oblikovano franco lokaci-
ja in po kom oziroma t oziroma za komplet;
s posebej navedenim zneskom prometnega
davka, vse eventualne količinske popuste
po določenih merskih enotah in upoštevano
plačilo najmanj 30 dni po dobavi,

f) dobavne roke,
g) plačilne pogoje,
h) jamstvo za kvalitetno izvedbo posla

in kvaliteto ponujenega materiala,
i) veljavnost ponudbe,
j) morebitne dodatne ugodnosti.
Zahtevani obrazci o solventnosti in bo-

niteti ne smejo biti starejši od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer lahko naročnik
oceni da ponudba ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.

5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-
koli preplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni pod 4. e) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– jamstvo za kvalitetno dobavo,
– dodatne ugodnosti.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Javni razpis št. 044-01/95-1/1
za izbiro dobavitelja potrošnega, računal-
niškega in pisarniškega materiala.”

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno 9. 4.
1996 do 12. ure na naslov: Državni zbor
Republike Slovenije, Komisija za vodenje
postopka javnega razpisa za izbiro dobavi-
telja potrošnega, računalniškega in pisar-
niškega materiala (Matjaž Vovk).

9. Odpiranje ponudb bo 11. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih Državnega zbora RS, Ljub-
ljana, Šubičeva 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

11. Ponudniki  bodo  obveščeni  o  izbiri
v  roku  15  dni  od  dneva  odpiranja
ponudb.

Državni zbor RS

Ob-621

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava in dobava

materialov – elektronske in svetlobne
opreme – signalizacije za potrebe

avtocest v Republiki Sloveniji
a) elektronska oprema – signalizacija –

orientacijska vrednost: 4,500.000 SIT,
b) redno in interventno vzdrževanje elek-

tronske opreme – signalizacije – orientacij-
ska vrednost: 1,800.000 SIT,

c) svetlobna oprema – orientacijska vred-
nost: 3,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 11. 3.
1996 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 12.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za izdelavo in dobavo materialov –
elektronske in svetlobne opreme – signali-
zacije za potrebe avtocest v Republiki Slo-
veniji”.
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Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 3.
1996 ob 13. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Ob-622

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 57/93) in v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Podjetje za vzdrževa-
nje avtocest, p.o., po pooblastilu Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., za po-
trebe opravljanja strokovnih in tehničnih na-
log pri gradnji in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: dobava varovalnih mrež

za avtocestne odseke v Republiki
Sloveniji

Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 11. 3.
1996 od 9. do 12. ure, ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za dobavo varovalnih mrež”.

Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 3.
1996 ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdr-
ževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

AVTOCESTA, Ljubljana

Št. 6012-96 Ob-580

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Vitanje

javni razpis
za oddajo del pri izgradnji prizidka
(III. faza) k osnovni šoli v Vitanju
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Predmet razpisa: izgradnja prizidka k

osnovni šoli.
3. Naziv objekta: prizidek (III. faza).
4. Orientacijska vrednost objekta:

75,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Vitanje.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na Občini Vitanje, Vitanje 76, ob
delovnikih od 7. do 9. ure, pri tajniku Obči-
ne Vitanje, Srečku Fijavžu.

7. Rok za pričetek del je maj 1996.
8. Rok za končanje del je eno leto.
B) Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
1. Ponudbena cena.
2. Reference ponudnika.
3. Plačilni pogoji.
4. Garancijski rok.
5. Ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku.

6. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. točke člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

C) Ostali pogoji
Obvezno se kompenzira objekt stare os-

novne šole, ki je na drugi lokaciji, v višini
15,000.000 SIT.

Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do 12. ure, v torek 3. 4. 1996, na
naslov: Občina Vitanje, Vitanje 76, kjer bo
ob 12. uri, v prostorih občine, odpiranje
ponudb. Ponudbe morajo biti oddane v za-
prti kuverti z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba – prizidek k OŠ!”.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občina Vitanje

Št. 1000/96 Ob-594

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo tovornega vozila Renault 5

Serviser
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-

validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa je nakup to-
vornega vozila Renault 5 Serviser.

3. Rok dobave je 14 dni od sklenitve
pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji in
reference.

5. Merila za izbor najugodnejšega ponud-
nika so: cena in plačilni pogoji, rok dobave,
ugodnosti pri nudenju servisnih dejavnosti.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Za-
vod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, Novi trg 43/a, 1240 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako “Ponudba za tovor-
ni avto – ne odpiraj!”. Javno odpiranje po-
nudb bo 10. dan po objavi v Uradnem listu
RS, v prostorih Zavoda za usposabljanje in-
validne mladine Kamnik, ob 9. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na tel. 061/817-444,
Simončič.

Št. 1000/96 Ob-595

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup osnovnega sredstva –

električna parno konvekcijska pečica
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-

validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa je nakup
električno parne konvekcijske pečice (digi-
talna, analogna) za 160 obrokov, s podstav-
kom, regalnim vozičkom in gastro posodo.

3. Rok dobave je tri tedne po podpisu
pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in reference.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta opreme, pogoji za
montažo in uvajanje osebja, cena, način in
rok plačila.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Za-
vod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, Novi trg 43/a, 1240 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako “Ponudba za peči-
co – ne odpiraj!”. Javno odpiranje ponudb
bo 10. dan po objavi v Uradnem listu RS, v
prostorih Zavoda za usposabljanje invalid-
ne mladine Kamnik, ob 9. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na tel. 061/817-444,
Simončič.

Št. 1000/96 Ob-596

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta in dobavo opreme
protivlomne zaščite v prostorih osnovne

in srednje šole ter uprave
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-

validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava
projekta in dobava opreme protivlomne zaš-
čite na objektu osnovne in srednje šole ter
uprave.

3. Rok dobave in montaža je 6 mesecev
po podpisu pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in reference.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta opreme, cena, način in
rok plačila.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Za-
vod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, Novi trg 43/a, 1240 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako “Ponudba za proti-
vlomno zaščito – ne odpiraj!”. Javno odpira-
nje ponudb bo 10. dan po objavi v Uradnem
listu RS, v prostorih Zavoda za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik, ob 9. uri.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
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9. Podrobnejše informacije v zvezi z jav-
nim razpisom dobite na tel. 061/817-444,
Simončič.

Št. 1000/96 Ob-597

Zavod za usposabljanje invalidne mladi-
ne Kamnik, Novi trg 43/a, Kamnik, na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nakup strežnika za interaktivne

aplikacije na internetu
1. Naročnik: Zavod za usposabljanje in-

validne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
Kamnik.

2. Predlagana aplikacija ali boljša:
– T P133-32-GS-ST64/2D,
– procesor PENTIUM 133 Mhz,
– TRITON Pentium EIDE, I/O, 256 kB,
– RAM – 16 MB SIMM modul, 72 plin

(2X),
– HD 4 Gb SCSI WIDE,
– ohišje tower, 220 W,
– disketna enota 1.44 MB, 3,5”,
– PCI krmilnik Adaptec AH2940 WIDE

SCSI,
– WIDE SCSI kabel,
– PCI graf. posp. Stealth 64, 2 MB

DRAM,
– tipkovnica,
– 17” monitor,
– miška,
– mrežna kartica 3COM ETHERNET/

COMBO,
– CD-ROM 4X, SCSI,
– Syquest externi 270 MB 3,5”, SCSI-2,
– Syquest 270 MB, izmenljivi disk (3X),
– modem Prolink (ali US Robotics)

28.800 externi (3X),
– modem kabel (3X),
– UPS.
3. Orientacijska vrednost strežnika je

1,100.000 SIT.
4. Rok dobave je 7 dni po sklenitvi po-

godbe.
5. Merila za izbor ponudnikov so: refe-

rence ponudnika, servis, garancijska doba,
rok dobave, cena, plačilni pogoji, dodatne
ugodnosti in drugo.

6. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov Zavod
za usposabljanje invalidne mladine Kam-
nik, Novi trg 43/a, 1240 Kamnik.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z oznako “Ponudba za strež-
nik – ne odpiraj!”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 10. dan po
objavi v Uradnem listu RS, v prostorih Za-
voda za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, ob 10.30. uri.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa, je najka-
sneje 7 dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in morajo vsebo-
vati še potrdila o registraciji in reference.

11. Podrobnejše informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite na tel. 061/817-444,
Grenko.

Zavod za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik

Ob-591

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Anka-
ran, Jadranska c. 31, objavlja po sklepu 8.
seje sveta zavoda Ortopedske bolnišnice
Valdoltra z dne 7. 2. 1996, ter skladno z
določili zakona o proračunu Republike Slo-
venije in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izvedbo rekonstrukcije bolniškega

paviljona B
1. Predmet razpisa:
– gradbeno-obrtniška dela,
– vodovodna inštalacija,
– inštalacija centralne kurjave,
– električna inštalacija,
– dobava in montaža dvigal.
Objekt, ki je predmet razpisa, obsega

bruto etažno površino ca. 2600 m2, v pred-
videni investicijski razpisani vrednosti
170,000.000 SIT.

2. Predviden pričetek del je 1. 6. 1996,
predviden zaključek pa 28. 9. 1996.

3. Ponudniki lahko odkupijo razpisno do-
kumentacijo od objave do vključno 27. 3.
1996.

Odkupna cena je 100.000 SIT. Ponudni-
ki znesek nakažejo na ŽR Ortopedske bol-
nišnice Valdoltra, št. 51400-603-30666 pri
Agenciji za plačilni promet Koper.

4. Dvig dokumentacije je možen 2., 3. in
4. IV. 1996, od 9. do 12. ure, pri vodji
tehnične službe Jožetu Vrčonu, ob predloži-
tvi pooblastila in dokazila o vplačilu.

5. Ponudbe  z  vso  potrebno  dokumen-
tacijo pošljite na naslov: Ortopedska bol-
nišnica Valdoltra, 6280 Ankaran, Jadran-
ska c. 31, z oznako: “Javni razpis, ne odpi-
raj”.

6. Ponudbe sprejemamo do 26. 4. 1996
do 10. ure. Prepoznih in nepopolnih vlog
komisija ne bo obravnavala.

7. Odpiranje ponudb bo 26. 4. 1996 ob
10.30, v sejni sobi na upravi Ortopedske
bolnišnice Valdoltra. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo imeti pooblastilo za za-
stopanje.

8. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti:
celovitost ponudbe, ceno, rok izvedbe, ga-
rancijo za pravočasno izvedbo del, pogoje
in način plačila ter zavarovanje plačila
(bančna garancija), dolžino opcije, refe-
rence.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni do 10. 5. 1996.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 0048-308/7-96 Ob-592

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
proračunu (Ur. l. RS, št. 26/94) in v zvezi z
odredbo postopka za izvajanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za objekt Policijske

postaje Izola
1. Predmet razpisa je: gradbeno-obrtniš-

ka in instalacijska dela na objektu PP Izola.
2. Orientacijska vrednost del je

6,000.000 SIT.

3. Lokacija del: Izola.
4. Predviden pričetek del je: po podpisu

pogodbe – predvidoma 3. 4. 1996, zaklju-
ček in montaže 30. 4. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pra-
vilno opremljene: prva kuverta mora biti z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/7-96 za Objekt PP Izola – dokumenta-
cija”, druga kuverta z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis št. 308/7-96 za Objekt PP
Izola – ponudba”.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
25. 3. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v prejemno pisarno MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 26. 3. 1996 ob
11. uri, v prostorih MNZ UNZ, Beethovno-
va 3, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ši od treh mesecev od dneva razpisa, podpi-
sani in žigosani razpisni pogoji, podatki o
finančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

Obrtniki predložijo zaključni račun in
izjavo banke o povprečnem mesečnem sta-
nju na žiro računu za zadnje tri mesece od
dneva razpisa.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Oddelku za grad-
nje in investicijsko vzdrževanje, Ljubljana,
Cankarjeva 4, vsak delovnik od 12. 3. do
15. 3. 1996 (torek, sreda, četrtek in petek),
od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu, tel. 061/302-552 (od 7. do 8.
ure, pri Darku Kuntariču, ali UNZ Koper,
tel. 066/21-543, od 7. do 8. ure, pri Ivu
Lenardiču).

Ministrstvo za notranje zadeve
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Št. 207/96 Ob-593

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

projektne dokumentacije PGD in PZI za
vrtec Količevo in vrtec Urša Domžale,

ter streha OŠ Roje
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa:
2.1. izdelava projektne dokumentacije

PGD in PZI za nadomestno gradnjo vrtca
Količevo – ponovitev razpisa,

2.2. izdelava projektne dokumentacije
PGD in PZI za plinsko kotlarno vrtca Urša
Domžale – prvi razpis,

2.3. izdelava zamenjave dela strehe na
OŠ Roje.

3. Okvirna vrednost:
3.1. po normativih RS za tovrstne druž-

bene objekte ca. 1,500.000 SIT za VVO
Količevo,

3.2. po normativih RS za tovrstne druž-
bene objekte ca. 1,400.000 SIT za VVO
Urša,

3.3. zamenjava dela strehe OŠ Roje ca.
1,100.000 SIT.

4. Rok izvedbe:
4.1. pričetek del v marcu 1996 in konča-

nje del v maju 1996, to je 60 dni,
4.2. pričetek del v aprilu 1996 in konča-

nje del v juniju 1996, to je 70 dni,
4.3. pričetek del v marcu 1996 in konča-

nje del v aprilu 1996, to je 20 dni.
5. Merila za izbor
Merila za izbor najugodnejšega ponud-

nika so naslednja:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju VVO in stro-

kovnost ter na področju krovskih del za OŠ
Roje,

– idejna zasnova objektov za projektni
del,

– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe na Ljubljanski c.
89/I v Domžalah.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
za postavko:

2.1. je 2,000.000 SIT,
2.2. je 3,000.000 SIT,
2.3. je 1,000.000 SIT,
ki se plača v gotovini ali z virmanom na

žiro račun št. 50120-630-810230 – prora-
čun Občine Domžale, razpis projektov za
VVO.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do petka 22. 3. 1996 do 12. ure, na
naslov: Občina Domžale, Oddelek za gos-
podarske javne službe na Ljubljanski 89/I,
Domžale, v ločenih zaprtih kuvertah z napi-
som “Ne odpiraj” in

2.1. “Javni razpis projekti VVO Količe-
vo”,

2.2. “Javni razpis projekti VVO Urša
Domžale”,

2.3. “Javni razpis streha OŠ Roje”.

Ponudbe je potrebno za objekte dostaviti
ločeno, medtem ko je sprejemna dokumen-
tacija lahko v eni kuverti.

8. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila občinska

komisija za vodenje postopka javnih nate-
čajev na svoji prvi seji predvidoma v pone-
deljek 25. 3. 1996 ob 15. uri, v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska c. 69/I. – sej-
na soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, kot tudi kasneje v 15.
dneh po odpiranju o izboru izvajalca del.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite na tel.

061/722-022 ali 061/714-005 pri Primožu
Tonkli, v zvezi s tehničnim delom pa na tel.
061/713-689 pri Janezu Ciperle.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Investitor si pridržuje pravico izbrati raz-
lične izvajalce za vsako posamezno postav-
ko iz razpisne dokumentacije. Prav tako si
pridržuje pravico, da ob morebitnem po-
manjkanju sredstev z izbranim ponudnikom
ne sklene pogodbe.

Občina Domžale
Oddelek za gospodarske javne službe

Št. 8-1736/1-96 Ob-598

Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih ter
montažnih del pri izgradnji krajevnega

in razvodnega telekomunikacijskega
omrežja ATC Otočec II. faza

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih ter montažnih del z do-
bavo montažnega materiala (brez tk kablov)
pri izgradnji krajevnega in razvodnega tele-
komunikacijskega omrežja na območju ATC
Otočec – II. faza (naselja: Luterško selo,
Praproče, Žihovo selo, Dolenja vas, Grčev-
je, Sela pri Štavberku, G. in D. Vrh pri Pahi,
Herinja vas, Zagrad, Pluska, Jelše, Črešnji-
ce, Žlebe, Sevno, Ždinja vas, Golušnik).

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v oddelku za investicije
Poslovne enote Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo bomo
razpisno dokumentacijo poslali po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Udovč Pe-
tru, inž. el. in pri Romanu Gabrijelu, dipl.
inž. el., v sobah 81 in 76, oziroma po tel.
068/323-770 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Otočec – II. fa-
za.

5. Orientacijska vrednost del: 41,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 29. 4. 1996,
za konec del 30. 6. 1996.

7. Merila za izbor ponudbe so razvidna
iz razpisne tehnične dokumentacije.

Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko in komercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE), trideseti dan po objavi v
Uradnem listu RS. Prvi dan roka se prične
šteti naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS. Priporočene pošiljke, ki bodo pra-
vočasno oddane in bodo prispele po nave-
denem terminu, se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za KTO Otočec II. faza”.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
14. uri, v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Št. 8-1736/1-96 Ob-599

Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih ter
montažnih del pri izgradnji krajevnega

in razvodnega telekomunikacijskega
omrežja ATC Studenec II. faza

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo gradbenih ter montažnih del z do-
bavo montažnega materiala (brez tk kablov)
pri izgradnji krajevnega in razvodnega tele-
komunikacijskega omrežja na območju ATC
Studenec – II. faza (naselja: Znojile, Roga-
čice, Primož, Češnjice, Mala Hubajnica,
Dolge, Velika Hubajnica, Osredek pri Hu-
bajnici, Zavratec, Gornje Impolje, Dolnje
Impolje, Gornje Orle, Dolnje Orle, Brezo-
vo, Križe, Prevoje, Rovišče, Arto, Lomno,
Ponikve, Studenec, Veliki Trn, Smečice,
Hudo Brezje in Ardro).

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v oddelku za investicije
Poslovne enote Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo bomo
razpisno dokumentacijo poslali po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Možina
Marjanu, el. inž. in Romanu Gabrijelu, dipl.
inž. el., v sobah 81 in 76 oziroma po tel.
068/323-750 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Studenec – II.
faza.

5. Orientacijska vrednost del: 19,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 29. 4. 1996,
za konec del 30. 6. 1996.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
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Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-
nomsko in komercialno in pravno.

8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe
morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-
sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE), trideseti dan po objavi v
Uradnem listu RS. Prvi dan roka se prične
šteti naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS. Priporočene pošiljke, ki bodo pra-
vočasno oddane in bodo prispele po nave-
denem terminu, se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za KTO Studenec II. faza”.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob
14. uri, v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a, soba 76.

Št. 8-1736/1-96 Ob-600

Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novo mesto, Novi trg 7a, ob-
javlja na osnovi 53. člena zakona o graditvi
objektov, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
brez omejitev za izvedbo gradbenih ter
montažnih del pri izgradnji krajevnega

in razvodnega telekomunikacijskega
omrežja ATC Stopiče II. faza

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za iz-
vedbo gradbenih ter montažnih del z dobavo
montažnega materiala (brez tk kablov) pri
izgradnji krajevnega telekomunikacijskega
omrežja na območju ATC Stopiče – II. faza
(naselja: Črmošnjice, Dol. Težka voda, Gor-
nja Težka voda, Stopiče, Šentjošt, Iglenik,
Vrhe, Dolž, Sela pri Zajčjem vrhu, Zajčji
vrh, Brezovica, Mali Orehek, Veliki Orehek,
Hrib pri Orehku, Verdun in Plemberk).

3. Razpisna dokumentacija: tehnično do-
kumentacijo, popise del in razpisne pogoje
dobijo interesenti v oddelku za investicije
Poslovne enote Novo mesto, Novo mesto,
Novi trg 7a, soba 81 ali 76. Na željo bomo
razpisno dokumentacijo poslali po pošti.

Natančnejše informacije o razpisni do-
kumentaciji dobijo interesenti pri Kocjan
Jožetu, el. teh. in pri Romanu Gabrijelu,
dipl. inž. el., v sobah 81 in 76, oziroma po
tel. 068/322-800 in 068/321-750.

4. Naziv objekta: krajevno in razvodno
telekomunikacijsko omrežje Stopiče – II.
faza.

5. Orientacijska vrednost del: 45,000.000
SIT.

6. Predvideni roki:
za začetek del 29. 4. 1996,
za konec del 30. 6. 1996.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna

iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, eko-

nomsko komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe: ponudbe

morajo prispeti do 12. ure na naslov Tele-
kom Slovenije, Poslovna enota Novo me-

sto, 8000 Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90
(tajništvo PE), trideseti dan po objavi v
Uradnem listu RS. Prvi dan roka se prične
šteti naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu RS. Priporočene pošiljke, ki bodo pra-
vočasno oddane in bodo prispele po nave-
denem terminu, se štejejo kot prepozne.

Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponudba
za KTO Stopiče II. faza”.

Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bo-
do v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot ne-
veljavne.

9. Odpiranje ponudb bo 9. 4. 1996 ob 14.
uri, v prostorih PE Novo mesto, Novo me-
sto, Novi trg 7a, soba 76.

Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto

Ob-601

Podjetje I.RA. Inženiring Radovljica ob-
javlja na podlagi 53. člena ZGO in 7. člena
pravilnika o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov

javni razpis
za izgradnjo Turističnega naselja Črni

vrh nad Cerknem
1. Investitor: I.RA. Inženiring Radovlji-

ca, Podjetje za inženiring, projektiranje in
razvoj, p.o., Radovljica, Gorenjska cesta 26.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga izvajalca za izgradnjo Turističnega nase-
lja Črni vrh nad Cerknem.

3. Razpisno dokumentacijo – projekt za
razpis s ponudbenimi popisi in razpisnimi
pogoji – se lahko dvigne od dneva objave
dalje na naslovu: I.RA. Inženiring, Radov-
ljica, Gorenjska c. 26, pri Blažu Hrastniku,
dipl. inž., vsak delovni dan od 8. do 11. ure,
po predhodni najavi.

Za dvig razpisne dokumentacije je po-
trebno predhodno vplačilo nepovratnih sred-
stev v višini 50.000 SIT na žiro račun I.RA.
Inženiring Radovljica, št. 51540-601-11945.

4. Ocena investicije: 460,000.000 SIT.
5. Pričetek gradnje je april 1996, dokon-

čanje I. faze december 1996.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so cena in plačilni pogoji, garanci-
ja za roke in kvaliteto, kompletnost ponud-
be, ki je razvidna v razpisnih pogojih.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
in ponudbeno dokumentacijo v zaprtih ku-
vertah z oznako “Ne odpiraj! Ponudba za
gradnjo Turističnega naselja Črni vrh” do
22. marca 1996 do 12. ure, na I.RA. Inženi-
ring Radovljica, Gorenjska cesta 26.

Javno odpiranje ponudb bo 22. marca
1996 ob 13. uri, na istem naslovu.

8. O izboru bodo ponudniki seznanjeni v
zakonitem roku.

I.RA. Inženiring Radovljica

Št. 110-1/95 Ob-610A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

storno javnega razpisa
z dne 23. 2. 1996 (Ur. l. RS, št. 11/96)

za oddajo del: Izdelava PGD, PZI
rekonstrukcije ceste R-335/1212 skozi

Črnomelj–Belokranjska in Kolodvorska
cesta v Črnomlju

Št. 110-1/95 Ob-610C

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, Ministrs-
tvo za  promet  in  zveze,  Direkcija  Re-
publike Slovenije  za  ceste  kot  investitor
objavlja

storno javnega razpisa
z dne 23. 2. 1996 (Ur. l. RS, št. 11/96)

za oddajo del: Projekt PZI obnove
vozišča R 357 Martjanci–Dobrovnik–

Dolga vas
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 110-1/95 Ob-608A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis

za oddajo del: Izdelava lokacijske
dokumentacije, projektov PGD, PZI za
gradnjo ceste in mostov v Hudi Južni in

cesti R 314/1072 od km 9.500 do
km 10.500

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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Miro Vrbek, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vkljično 21. 3. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava lok.
dok. projekt PGD, PZI R 314/1072 v Hudi
Južni.” – M. V.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
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odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Modernizacija regionalne

ceste R 326/1166 Boštanj - Planina -
projekt PZI

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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Karmen Dešman,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 3. 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
projekta, PZI R 326/1166 Boštanj-Planina.”
– K. D.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 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-608C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Projekt PZI obnove vozišča na

R 381 skozi Ilirsko Bistrico
Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
2. Projekt obnove vozišča na R 313

Prem - Obrov
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
3. Projekt preplastitve vozišča na

R 308 Črni vrh - Col
Orientacijska vrednost del znaša

4,000.000 SIT.
4. Projekt obnove regionalne ceste

Podgrad - Ilirska Bistrica
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Ladi Wohinz, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. “Projekt PZI obnove skozi Ilirsko Bi-
strico.” – L.W.

2. “Projekt obnove vozišča Prem -
Obrov.” – L.W.

3. “Projekt preplastitve vozišča Črni vrh
- Col.” – L.W.

4. “Projekt obnove regionalne ceste Pod-
grad - Ilirska Bistrica.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija mostu čez

Babniščico v Mednem na M-1/212 od
km 4.350 do km 4.375

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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Batistič,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 3. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Sanacija mo-
stu čez Babniščico.” – B. B.

Javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava investicijskega programa

za rekonstrukcijo ceste 348/1292 Mari-
bor - Vurberg - Ptuj od km 9.647 do km
11.018 skozi Spodnji Duplek

Orientacijska vrednost del znaša 500.000
SIT.

2. Izdelava investicijskega programa
za rekonstrukcijo ceste M 10-1/314 Poče-
hova - Lenart od km 13.840 do km 14.760

Orientacijska vrednost del znaša 800.000
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Cveto Gregorc,
dipl. ek. (061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Izdelava invest. programa Ma-
ribor-Vurberg-Ptuj.” – C. G.

“2. Izdelava invest. programa Spodnji
Duplek.” – C. G.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608E

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa  za  oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.
RS, št.  28/93  in  19/94),  zakona  o
graditvi objektov  (Ur.  l.  SRS,  št.  34/84
in  29/86), Republika Slovenija, Mini-
strstvo za promet in  zveze,  Direkcija  Re-
publike  Slovenije za ceste  kot  investitor
objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Izdelava projekta PZI za rekon-

strukcijo regionalne ceste R 319/111 Go-
renja vas - Trebija

Orientacijska vrednost del znaša 700.000
SIT.

2. Izdelava projekta PZI - predlog za
obnovo vozišča na M 1/368 skozi Jesenice

Orientacijska vrednost del znaša
1,800.000 SIT.

3. Izdelava projekta PZI modernizaci-
je regionalne ceste R 315/1093 Jezero -
Savica

Orientacijska vrednost del znaša
1,800.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Saša Kovačič, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 3. 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. Izdelava projekta R 319/111 Gorenja
vas -Trebija.” – S.K.

“2. Izdelava projekta PZI za obnovo
M1/368 skozi Jesenice.” – S.K.

“3. Izdelava projekta PZI modernizacije
R 315/1093 Jezero - Savica.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 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-608F

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: PGD, PZI rekonstrukcije

magistralnih M 10/300
Brezovica-Vrhnika, od km 0.180 do km

1.380
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 13. do 15. 3. 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 22. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “PGD, PZI
rekonstrukcija mag. ceste M 10/300 Brezo-
vica - Vrhnika.” – L. R.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608G

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju PVVC Celje
Orientacijska vrednost del znaša

5,300.000 SIT.
2. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

4,500.000 SIT.
3. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Novo mesto
Orientacijska vrednost del znaša

6,900.000 SIT.
4. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

6,700.000 SIT.
5. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

4,500.000 SIT.
6. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

4,200.000 SIT.
7. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša

2,100.000 SIT.
8. Sanacija sredinskega stika na pod-

ročju CP Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša

3,000.000 SIT.
Razpisno  dokumentacijo  dobite  (pla-

čilo  materialnih  stroškov)  na  Direkciji
Republike  Slovenije  za  ceste,  Dunajska
48, Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni
Skubic),  in  sicer  od  13.  do  15.  3.  1996,
strokovne informacije pa vam posreduje
Polona Fazarinc, dipl. inž. (tel.
061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju PVVC Celje.” – P. F.

2. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Maribor.” – P. F.

3. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Novo Mesto .” – P. F.

4. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Ljubljana.” – P. F.

5. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Koper.” – P. F.

6. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Kranj.” – P. F.

7. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Ptuj .” – P. F.

8. ”Sanacija sredinskega stika na področ-
ju CP Murska Sobota.” – P. F.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Semaforizacija križišča

v Tolminu
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/316-273).

Orientacijska vrednost del znaša
6,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Semaforiza-
cija križišča v Tolminu.” – Z.P.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608I

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: PGD-PZI rekonstrukcije
regionalne ceste R 320/1117 od km 0.350

do km 1.250 (Rakek - naselje)
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Lidija Rožen, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,250.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba  mora  biti  zapečatena  in
označena:  Ne  odpiraj,  ponudba  za:
“PGD, PZI rek. ceste R 320 naselje Ra-
kek.” – L. R.
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Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608J

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju PVVC Celje
Orientacijska vrednost del znaša

8,500.000 SIT.
2. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

7,500.000 SIT.
3. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Novo mesto
Orientacijska vrednost del znaša

11,000.000 SIT.
4. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

10,600.000 SIT.
5. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Nova Gorica
Orientacijska vrednost del znaša

14,800.000 SIT.
6. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša

3,400.000 SIT.
7. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša

4,600.000 SIT.
8. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

7,200.000 SIT.
9. Zalivanje reg in razpok na področ-

ju CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

6,800.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov) na Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic),  in  sicer  od  13.  do  15.  3.  1996,
strokovne informacije pa vam posreduje
Polona Fazarinc, dipl. inž. (tel.
061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”Zalivanje reg in razpok na področju
PVVC Celje.” – P. F.

2. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Maribor.” – P. F.

3. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Novo mesto.” – P. F.

4. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Ljubljana.” – P. F.

5. ”Zalivanje reg in razpok na področju
CP Nova Gorica.” – P. F.

6. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Ptuj.” – P. F.

7. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Murska Sobota.” – P. F.

8. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Koper.” – P. F.

9. ”Zalivanje reg in razpok na področju
Kranj.” – P. F.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608K

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Geotehnične raziskave za PZI sever-

ne obvoznice Novo mesto - Bučna vas -
Muhaber

Orientacijska vrednost del znaša
4,200.000 SIT.

2. Geotehnične raziskave plazu na Ha-
lerjevem klancu

Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.

3. Geotehnične raziskave plazov in
usadov na Smehovem klancu

Orientacijska vrednost del znaša
2,200.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 26. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”Geotehnične raziskave severne obv.
Novo mesto.” – B.V.

2. ”Geotehnične raziskave plazu na Ha-
lerjevem klancu.” – B.V.

3. ”Geotehnične raziskave plazu in usa-
dov na Smehovem klancu.” – B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608L

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa  za  oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.
RS,  št.  28/93  in  19/94),  zakona  o
graditvi  objektov  (Ur.  l.  SRS,  št.  34/84
in  29/86),  Republika  Slovenija,  Mini-
strstvo za promet in zveze, Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste kot investitor
objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju PVVC Celje
Orientacijska vrednost del znaša

38,200.000 SIT.
2. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Maribor
Orientacijska vrednost del znaša

32,000.000 SIT.
3. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Novo mesto
Orientacijska vrednost del znaša

52,300.000 SIT.
4. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Ljubljana
Orientacijska vrednost del znaša

47,800.000 SIT.
5. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

32,500.000 SIT.
6. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Nova Gorica
Orientacijska vrednost del znaša

33,400.000 SIT.
7. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Ptuj
Orientacijska vrednost del znaša

15,300.000 SIT.
8. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Kranj
Orientacijska vrednost del znaša

30,500.000 SIT.
9. Strojno krpanje asfaltnih vozišč na

področju CP Murska Sobota
Orientacijska vrednost del znaša

21,000.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Polona Fazarinc,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju PVVC Celje.” – P. F.

2. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Maribor.” – P. F.

3. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Novo mesto.” – P. F.
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4. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Ljubljana.” – P. F.

5. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Koper.” – P. F.

6. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Nova Gorica.” – P. F.

7. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Ptuj.” – P. F.

8. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Kranj.” – P. F.

9. ”Strojno krpanje asfaltnih vozišč na
področju CP Murska Sobota.” – P. F.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1996
ob 9. 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-608M

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija brežin in usada

na RC 324/1145 Vrzdenec - Šentjošt
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Brane Vlaj, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
8,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 27. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Sanacija bre-
žin in usada na R 324 Vrzdenec - Šentjošt.”
– B.V.

Javno odpiranje ponudb bo 27. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608N

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova makadamskih vozišč na po-

dročju CP Murska Sobota

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.00 SIT.

2. Odvodnjavanje M in R cest na po-
dročju CP Ptuj

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.00 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Obnova makadamskih vozišč na CP
Murska Sobota.” – M.P.

“2. Odvodnjavanje na področju CP Ptuj.”
– M.P.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608O

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova makadamskih vozišč na po-

dročju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

6,000.000 SIT.
2. Obnova odvodnjavanja na področ-

ju CP Koper
Orientacijska vrednost del znaša

8,000.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Pavle Hevka, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo  za  javni  razpis  predložite
do vključno  28.  3.  1996  do  9.30  v
vložišče Direkcije  Republike  Slovenije
za  ceste, Dunajska  48,  soba  št.  207/II,
Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Obnova makadamskih vozišč na po-
dročju CP Koper.” – P.H.

“2. Obnova odvodnjavanja na področju
CP Koper.” – P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 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-608P

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova odvodnjavanja

na področju CP Nova Gorica
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Rene Pivc, gr. teh.
(tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
9,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Nova Gorica:”
–  R.P.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608R

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova makadamskega vozišča na

cesti R 326 na področju Celja
Orientacijska vrednost del znaša

8,000.000 SIT.
2. Obnova odvodnjavanja na področ-

ju PVVC Celja
Orientacijska vrednost del znaša

9,800.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
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macije pa vam posreduje Samo Košič, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 3. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Obnova makadamskih vozišč na
R 326 CP Celje.” – S.K.

“2. Obnova odvodnjavanja na področju
PVVC Celje.” – S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608S

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Sanacija podpornega zidu

v Sodražici R 320/1120
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Valentin Južnič,
gr. teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Sanacija
podpornega zidu v Sodražici.” – V.J.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608Š

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova makadamskih vozišč na

področju CP Ljubljana

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

2. Obnova odvodnjavanja na področju
CP Ljubljana

Orientacijska vrednost del znaša
13,300.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Mikolič, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 3. 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 makadamskih vozišč na po-
dročju CP Ljubljana.” – J.M.

2.” Obnova odvodnjavanja na področju
CP Ljubljana.” – J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 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-608T

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova makadamskega vozišča na

cesti R 370 področju CP Maribora
Orientacijska vrednost del znaša

3,900.000 SIT.
2. Obnova odvodnjavanja na področ-

ju CP Maribora
Orientacijska vrednost del znaša

8,300.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Tijanič, gr.
teh. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 3. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1.”Obnova makadamskih vozišč na po-
dročju CP Maribor.” – M.T.

2.”Obnova odvodnjavanja na področju
CP Maribor.” – M.T.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike

Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608U

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Obnova vertikalne signalizacije na

cesti M 10, odseki 267-298
Orientacijska vrednost del znaša

16,000.000 SIT.
2. Obnova in nove varnostne ograje na

cesti M 10, odseki 267-298
Orientacijska vrednost del znaša

24,000.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Aleš Merkun, gr.
teh. (tel. 061/316-273).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“1. Obnova vertikalne signalizacije na
M 10.” – A. M.

“2. Obnova in nove varnostne ograje na
M 10.” – A. M.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608V

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava in dobava
vertikalne signalizacije za potrebe

interventne zamenjave poškodovane
prometne signalizacije na M in R cestah

na področju RS. Izbrani ponudnik bo
sklepal pogodbe s področnimi

organizacijami za vzdrževanje in
varstvo cest le za potrebe poškodovane

prometne signalizacije. Periodična
obnova vertikalne prometne

signalizacije ni predmet tega razpisa.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 13-14 – 8. III. 1996 Stran 775

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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Barbara Klemen,
dipl.inž. (tel. 061/316-273).

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 1. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava in
dobava vertikalne prometne signalizacije.”
– B.K.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608Z

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Modernizacija ceste R

356 Martinje - Dolič odsek 1317
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 061/1324-222).

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 1. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Moderniza-
cija R 356 Vitanje-Dolič.” – M. P.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-608Ž

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-

ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obnova odvodnjavanja

na področju M in R cest CP Novo mesto
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Valentin Južnič,
gr. teh. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
13,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za: “Obnova od-
vodnjavanja na področju CP Novo mesto.”
–  V.J.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-609A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izvedba dodatne zaščite

ceste pred izjemno visokimi vodami reke
Sore na R 314/1074 Petrovo brdo -

Podrošt
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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Janez Gorenc, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
13,950.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1996 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izvedba do-
datne ceste pred visokimi vodami Petrovo
brdo - Podrošt.” – J. G.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-609B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Osvetlitev prehodov za pešce v na-

seljih Borovci 1, Šikole, Stojnci, Juršinci,
Trnovska vas

Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.

2. Postavitev spremenjljive prometne
signalizacije v kraju Vodice, Rižana, Va-
leta

Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT.

3. Postavitev spremenjljive prometne
signalizacije v kraju Hajdina, Dokležovje

Orientacijska vrednost del znaša
14,000.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Zdenko Podreka,
inž. (tel. 061/316-273).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1996 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1.”Osvetlitev prehodov Borovci, Šikole,
Stojnci, Juršinci, Trnovska vas.” –  Z.P.

2.”Postavitev spremenljive prometne sig-
nalizacije Vodice, Rižana, Valeta.” – Z.P.

3.”Postavitev spremenljive prometne sig-
nalizacije Hajdina, Dokležovje.” – Z. P.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-609C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Sanacija mostu čez Motnišnico v Lo-

čici na cesti M 10/291 km 0.150
Orientacijska vrednost del znaša

18,000.000 SIT.
2. Sanacija mostu čez Pirešico v Pire-

šici na cesti M 10-8/1262 v km 3.950
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Orientacijska vrednost del znaša
15,000.000 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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marko Žitnik, dipl.
inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

1.”Sanacija mostu čez Motnišnico v Lo-
čici na cesti M 10.” – M. Ž.

2.”Sanacija mostu čez Pirešico v na cesti
M 10-8.” – M. Ž.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 4. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-609Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Določanje višine,

pobiranje, nakazovanje v proračun in
kontrola vplačil povračil za uporabo cest

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 13. do 15. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marjana Mohorič
(tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za:

“Sprejemanje in kontrolo vplačil povra-
čil.” – M.D.

Naročnik bo o svoji odločitvi o izbiri
izvajalca za razpisana dela obvestil vse po-
nudnike v roku 30 dni po roku za sprejem
ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 2/96 Ob-623

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.

38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), Občina Podvelka-Ribnica v so-
delovanju z Zavodom za gozdove Sloveni-
je, OE Maribor in KE Podvelka objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah na področju Občine
Podvelka-Ribnica, za območje OE

Maribor v letu 1996
1. Naročnik del je Občina Podvelka-Rib-

nica.
2. Predmet razpisa:
a) letna vzdrževalna dela (strojno plani-

ranje planuma; strojno in ročno čiščenje od-
vodnih jarkov in propustov; gramoziranje vo-
zišč; urejanje odvodnjavanja z dražniki, cev-
nimi in ploščatimi propusti ter jarki; sanacija
udorov, plazišč; strojni izkopi z bagri in bul-
dožerji v materialu 3., 4. in 5. kategorije);

b) zimsko vzdrževanje za sezono
1996/97 (pluženje, peskanje, označevanje).

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je za območje OE Maribor 13,000.000 SIT.

Investitorji si pridržujejo pravico spre-
meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (sredstva iz državnega
proračuna, pristojbine in sredstva lokalne
skupnosti). Izbran izvajalec v tem primeru
ni upravičen do odškodninskega zahtevka.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v občinskem uradu Občine Podvel-
ka-Ribnica, Podvelka 20, od dneva objave v
Uradnem listu RS do roka oddaje ponudb.

5. Rok za izvedbo del
Dela se izvajajo po kvartalnih operativ-

nih planih. Pričetek del je po dogovoru in v
skladu z razpoložljivimi sredstvi, zaključek
del je konec leta 1996.

6. Rok za oddajo in oblika ponudbe
Ponudbe za javni razpis oddajte v spre-

jemni piarni občinskega urada Občine Pod-
velka-Ribnica do 29. 3. 1996 do 10. ure.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z
oznako na vidnem mestu “Ne odpiraj – jav-
ni razpis za izbiro izvajalca vzdrževalnih
del na gozdnih cestah na področju Občine
Podvelka-Ribnica, za območje OE Maribor
v letu 1996”.

7. Odpiranje ponudb bo 29. 3. 1996 ob
16. uri, v sejni sobi Občine Podvelka-Ribni-
ca, Podvelka 20.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference za navedena dela,
– strojne in delovne kapacitete,
– cena za opravljena dela,
– način plačila in fiksnost cen (možnosti

kreditiranja, plačilni roki),
– garancijski roki,
– ostale ugodnosti.
9. O izidu razpisa in o izbiri izvajalca

bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Podvelka-Ribnica
Zavod za gozdove Slovenije,

OE Maribor

Št. 03-11/96 Ob-624

Krajevna skupnost Mačkovci objavlja na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-

nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za asfaltiranje

krajevne ceste v Kuštanovcih
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca, ki

bo izvajal asfaltiranje krajevne ceste v vasi
Kuštanovci v letu 1986.

2. Investitor del je Krajevna skupnost
Mačkovci, ki jo zastopa predsednik Obal
Dezider.

3. Razpisna dokumentacija se dobi na se-
dežu Krajevne skupnosti Mačkovci, Mač-
kovci 48/c, vsako sredo od 8. do 12. ure.

4. V sklopu tega razpisa se predvideva
asfaltiranje vaške ceste v Kuštanovcih (zbi-
ralnica mleka skozi Varaš) v dolžini 1265 m.

5. Asfaltiranje ceste se bo izvajalo v me-
secu aprilu in maju 1996.

6. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanega
z ozirom na razpoložljiva sredstva oziroma
pravico do odstopa od podpisa pogodbe ozi-
roma kolikor ne zagotovi dodatnih sredstev
(republiška sredstva, sredstva lokalne skup-
nosti). V teh primerih izvajalec ni upravi-
čen do odškodninskega zahtevka iz tega na-
slova.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference s področja del, po-
nudbena cena na enoto, način plačila in fik-
snost cen, opcija ponudbe, garancijski roki,
druge ugodnosti.

8. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

9. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “Razpis za asfaltiranje vaške ceste v
Kuštanovcih – Ne odpiraj” na naslov: Kra-
jevna skupnost Mačkovci, Mačkovci 48/c,
9202 Mačkovci.

10. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po poteku roka za sprejem ponudb v
sejni sobi Krajevne skupnosti v Mačkovcih
št. 48/c.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Krajevna skupnost Mačkovci

Ob-559

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in odred-
be o postopku javnega razpisa za oddajo
javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93) Slovenske
železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Gradnja cestnega nadvoza preko želez-

niške proge v km 644+885 proge Ljublja-
na–Sežana (nadvoz, dostopna cesta, prede-
lava in prilagoditev električne vozne mre-
že).

3. Vrednost razpisanih del: 40,000.000
SIT.

4. Razpisna dokumentacija
Razpisno  dokumentacijo  lahko  ponud-

niki prevzamejo v prostorih Slovenskih že-
leznic,  d.d.,  Ljubljana,  Kolodvorska  11,
soba 213, pri Zoranu Jelovčanu (tel.
061/1313144, int. 42-47) od 15. do 25. 3.
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1996, med 9. in 11. uro, ob predložitvi potr-
dila o plačilu kupnine za razpisno doku-
mentacijo.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v vi-
šini 20.000 SIT mora biti nakazana na račun
št. 50100-601-5014744, pri Novi Ljubljanski
banki, d.d., Ljubljana, Trg republike 2.

Za kupce razpisne dokumentacije bo mo-
žen ogled projektne dokumentacije na zgo-
raj navedenem naslovu od 18. do 20. 3.
1996, med 8. in 10. uro.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– krajši rok izdelave;
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
6. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 1. 4. 1996, do

9.30, SŽ, d.d., Infrastruktura, tajništvo, so-
ba 205, Kolodvorska 11, Ljubljana.

7. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996,

ob 10. uri v prostorih SŽ d.d., Infrastruktu-
ra, Kolodvorska 11, Ljubljana.

8. Obvestilo o izboru
O izboru bodo vsi ponudniki obveščeni

v roku 10 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Št. 0044/5-308/4/96 Ob-560

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
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)

ponovni javni razpis
za nabavo opreme za izdelavo

identifikacijskih izkaznic
1. Predmet javnega razpisa je nabava

opreme za računalniško izdelavo identifika-
cijskih izkaznic, ustrezne naslednjim zahte-
vam:

– primerno zmogljiv PC, opremljen s
programsko opremo za vzdrževanje baze
(ca. 30.000 zapisov, z 20 polji po 20 znakov
za vnos podatkov in 3 pripadajoča grafična
polja za podpis, sliko,...) in grafični pro-
gram za izdelavo logotipov,

– za zajemanje slik in drugih grafičnih
polj mora biti več možnosti, npr. kamera,
video kaseta, fotografija, scaner,...

– barvno tiskanje izkaznic standardnih
dimenzij (ISO 7810) in hkrati večvrstno za-
pisovanje na magnetni trak na hrbtni strani.

Opcijsko naj ponudba zajema sledeče
možnosti:

– baze podatkov morajo biti prenosljive
v druga okolja,

– možnost prilagoditve tiskalnika kartic
za:

– reliefno zapisovanje,
– zapisovanje barkod,
– omejeno pregrevanje izkaznic (pre-

greta vgrajenega mikroprocesorja).
2. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 3,500.000 SIT.

3. Lokacija dostave: Štefanova 2, Ljub-
ljana.

4. Rok dobave: čimprej po podpisu po-
godbe.

5. Dodatne informacije za izdelavo po-
nudbe dobijo ponudniki na MNZ Ljubljana,
Štefanova 2, na tel. št. 1325-125 (int. 4456),
pri Naglič Francu.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja s strani
sodišča, za samostojne podjetnike pa over-
jeno potrdilo pristojnega organa za dejav-
nost, katere predmet je javni razpis. Doku-
ment ne sme biti starejši od treh mesecev na
dan odpiranja ponudbe,

– 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 napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem mesečnem stanju na žiro računu za
zadnje tri mesece,

– seznam referenčnih naročnikov.
Cene za ponujeno opremo morajo biti

fiksne, izražene v SIT, fco Štefanova 2, s
posebej prikazanim prometnim davkom. Ce-
ne morajo biti oblikovane za plačilo v naj-
manj 30 dneh po dobavi in izstavitvi raču-
na.

Ponudba naj zajema tudi strokovno po-
moč pri vpeljavi sistema in možnost prido-
bitve bančne garancije za brezhibnost delo-
vanja opreme.

Ponudba mora biti jasna in oblikovana v
skladu z zahtevami razpisa.

7. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

– kvaliteta,
– garancija in vzdrževanje,
– bančna garancija,
– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi.
8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-
va 2, Ljubljana, do 19. 3. 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. 308/4-96,
na ovojnici s ponudbo pa napišite: Ne odpi-
raj – ponudba št. 308/4-96.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 3. 1996 ob 9.
uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3, Ljub-
ljana.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

10. Nepravočasno prispelih in nepravil-
no opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki
v ovojnici z dokumentacijo ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 6. točke, bodo izločene
iz nadaljnje obravnave.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 0034/96 Ob-602

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Moderna
galerija Ljubljana kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo tehnične dokumentacije za
preureditev in prenovo zgradbe
Moderne galerije v Ljubljani,

Tomšičeva 14
1. Investitor: Moderna galerija, Ljublja-

na, Tomšičeva 14, ki jo po pooblastilu za-
stopa Zil Inženiring, d.d., Ljubljana, Ker-
snikova 10.

2. Predmet razpisa je izdelava tehnične
dokumentacije za preureditev in prenovo
zgradbe Moderne galerije, ki obsega:

– idejni projekt – IP,
– projekt za pridobitev gradbenega do-

voljenja – PGD,
– projekt za izvedbo – PZI.
3. Lokacija: Moderna galerija, Ljublja-

na, Tomšičeva 14.
4. Obseg del z okvirno ceno in rok:
– tehnična dokumentacija za preureditev

in prenovo,
– skupna površina zgradbe za obdelavo

je 4.600 m2  neto površine,
– orientacijska vrednost investicije je

460,000.000 SIT,
– okvirni rok izdelave tehnične doku-

mentacije je 180 dni.
5. Razpisno dokumentacijo in dodatna

pojasnila dobijo ponudniki pri zastopniku
naročnika Zil Inženiring, d.d., Ljubljana,
Kersnikova 10, pri Marjeti Ovsenek (tel.
061/133 50 40) v roku 10 dni od objave
razpisa, vsak delovnik od 8. do 10. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 20.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-2918 Zil Inženiring, d.d., Ljub-
ljana.

6. Morebitna dodatna vprašanja lahko
udeleženci javnega razpisa naslovijo na Zil
Inženiring, d.d., Ljubljana, Kersnikova 10,
najkasneje do 1. aprila 1996. Odgovori na
vprašanja bodo poslani vsem udeležencem
najkasneje do 10. aprila 1996.

7. Ponudniki ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke in priloge:

– ime in točen naslov ponudnika,
– projektno zasnovo preureditve in pre-

nove zgradbe ter situacijo zunanje ureditve,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno, skupno in za posa-

mezne dele projektne dokumentacije,
– poimenski sestav strokovnega tima, ki

vključuje tudi morebitne zunanje sodelav-
ce, njegove reference in pisno zagotovilo,
da bo dejansko projektiral,

– reference in dokazila o usposobljeno-
sti za projektiranje muzejev in njim po zah-
tevnosti sorodnih zgradb,

– jamstvo za resnost ponudbe, in sicer
akceptni nalog na znesek 100.000 SIT z
izjavo, da ga Moderna galerija Ljubljana
lahko vnovči, če ponudnik, ki je bil izbran
kot najugodnejši, ne bi sklenil pogodbe,

– podatke o solventnosti in boniteti, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni,
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– osnutek projektantske pogodbe.
Ponudnik se mora obvezati, da bodo vse

ponujene posle izvajali kadri, ki so navede-
ni v ponudbi.

8. Ponudba mora vsebovati tudi elemen-
te, ki so navedeni v 12. členu odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

9. Kriteriji in pogoji za izbor najugod-
nejšega ponudnika:

– kompletnost ponudbe,
– najustreznejša projektna zasnova preu-

reditve in prenove zgradbe in zunanje ure-
ditve,

– skladnost z obstoječo arhitekturo in
spomeniškim značajem zgradbe in okolice,

– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelano-
sti, natančnost, obseg razdelave),

– ponujena cena in ponujeni najugodnej-
ši način plačila,

– reference ponudnika in članov strokov-
nega tima za izvajanje tovrstnih del,

– rok za izdelavo,
– solventnost ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika kot najugodnejšega.
10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo

v zapečatenem ovitku z označbo: “Ponudba
za projektiranje preureditve in prenove Mo-
derne galerije – ne odpiraj”.

11. Ponudbe morajo, ne glede na način
dostave, prispeti v vložišče Zil Inženiring,
d.d., Ljubljana, Kersnikova 10, najkasneje
13. maja 1996 do 14. ure. Nepravočasno
prispele ponudbe ne bodo upoštevane.

12. Odpiranje ponudb bo 14. maja 1996
ob 10. uri v sejni sobi Zil Inženiring-a, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 10. Predstavniki po-
nudnikov, ki se bodo udeležili javnega od-
piranja ponudb, morajo komisiji predložiti
pisno pooblastilo za zastopanje.

13. Razpisovalec bo izbral najugodnej-
šega ponudnika, poleg tega pa bo na pred-
log razpisne komisije nagradil najustreznej-
še idejne rešitve:

1. nagrada je podpis pogodbe ali iz-
plačilo v višini 400.000 SIT, v primeru da
ne pride do podpisa pogodbe s strani naroč-
nika:

2. nagrada v višini 300.000 SIT,
3. nagrada v višini 200.000 SIT,

dva odkupa po 150.000 SIT.
S podelitvijo nagrad oziroma odkupov

preidejo materialne avtorske pravice na raz-
pisovalca.

14. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

Po pooblastilu
Zil Inženiring, d.d.

Ob-603

Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Pi-
ran objavlja

razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo celostne

grafične podobe plaže Portorož
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

ran, d.o.o., Fornače št. 33, Piran.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

projekta celostne grafične podobe plaže Por-
torož, s katero upravlja JP Okolje, d.o.o.,
Piran.

Izvajalec je dolžan zagotoviti izdelavo
sestavin celostne grafične podobe plaže Por-
torož, to je:

– logotip,
– aplikacije za pojavljanje logotipa,
– idejne rešitve za sistem zunanjega oz-

načevanja,
– priročnik za uporabo celostne grafične

podobe v obliki pravilnika.
3. Razpisno dokumentacijo proti plačilu

SIT 5.000 na žiro račun 51410-601-12921
lahko dvignejo od objave do 15. 3. 1996
med 8. in 15. uro v tajništvu naročnika.

Dodatne informacije daje Valter Puhov,
tel. št. 747-384.

4. Predvidena vrednost naročila je
500.000 SIT.

5. Predvideni rok izvedbe razpisnih del
je 15. 4. 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

7. Ponudniki so lahko pravne osebe regi-
strirane v Republiki Sloveniji in fizične ose-
be, državljani Republike Slovenije.

8. Rok za oddajo ponudbe je 17 dni po
objavi razpisa do 12. ure v tajništvu JP Oko-
lje, d.o.o., kar velja tudi za ponudbe poslane
po pošti.

9. Datum odpiranja ponudb bo zaintere-
siranim ponudnikom sporočen naknadno.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

JP Okolje Piran, d.o.o., Piran

št. 351-24/96 Ob-604

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola,
objavlja na podlagi odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo klimatizacije poslovne

zgradbe v Izoli, Sončno nabrežje št. 8
1. Predmet razpisa je izdelava tehnične

dokumentacije, dobava in montaža klimat-
skih naprav v 4 prostorih pritličja, 8 prosto-
rih I. nadstropja, 9 prostorih II. nadstropja
ter 3 prostorih mansarde (slednji se tudi
ogrevajo) po sistemu funkcionalni ključ v
roke.

2. Orientacijska vrednost opreme in del
znaša 5,000.000 SIT.

3. Lokacija del: Izola, Sončno nabrežje
št. 8.

4. Upoštevati je potrebno zlasti nasled-
nje:

– ponudnik mora sam izdelati tehnično
rešitev;

– namestitev največ dveh zunanjih na-
prav;

– možnost gretja in hlajenja v mansardi,
ostale etaže samo hlajenje;

– delo mora potekati izven delovnega ča-
sa, da ne bo ovirano delo organov;

– na razpis se lahko prijavijo samo fir-
me, ki imajo v Republiki Sloveniji uradno
zastopstvo in lasten servis.

5. Upoštevale se bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo vsebovale:

– tehnično rešitev in
– izvedbo.
Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli

predplačilo, se ne bodo upoštevale.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Dela morajo biti opravljena v roku od
6 do 8 tednov po podpisu pogodbe, oziroma
najkasneje do 15. 6. 1996.

8. Ogled prostorov bo možen vsak de-
lovnik v tednu, ki sledi objavi razpisa v
Uradnem listu RS, v času od 13. do 14. ure.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila v
dveh izvodih in dokazila o plačilu stroškov
izdelave razpisne dokumentacije v znesku
10.000 SIT na žiro račun Občine Izola št.
51430-630-90025 z oznako “stroški razpi-
sne dokumentacije”, ob ogledu prostorov.

9. Ponudba mora vsebovati zlasti nasled-
nje elemente:

– firma oziroma ime ponudnika,
– overjeno registracijo podjetja s strani

pristojnega sodišča, za samostojne podjet-
nike pa overjeno potrdilo pristojnega orga-
na za dejavnost, katere predmet je javni raz-
pis. Dokument ne sme biti starejši od tride-
setih dni,

– podatke o organizaciji podjetja, števi-
lu zaposlenih ter tehnični in tehnološki
opremljenosti,

– obrazec o boniteti BON-1 (APP), ne
starejši od tridesetih dni,

– obrazec o solventnosti podjetja BON-2
(APP), ne starejši od tridesetih dni,

– obrazec o solventnosti in boniteti
BON-3 (APP) – za pravne osebe v zasebni
lastnini, ne starejši od tridesetih dni,

– dosedanje reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom s prilogami:
– predračun del (po vrsti del, po postav-

kah, po enoti, celotna vrednost itd.),
– strukturo cene po vnaprej predpisanih

elementih strukture cene postavk v pogod-
bi:

– struktura cene mora biti določena za
celotno vrednost pogodbenih del,

– za skupine postavk v predračunu in
– za vsako postavko posebej,
– delež stroškov podizvajalcev,
– cene za ponujeno opremo in predvide-

na dela morajo biti fiksne in nespremenlji-
ve, izražene v SIT, fco Izola, Sončno na-
brežje št. 8, s posebej prikazanim promet-
nim davkom. Rok plačila mora biti najmanj
30 dni po dobavi in montaži opreme,

– garancijski roki in načini za zavarova-
nje izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,

– način zagotavljanja in dokazovanja ka-
kovosti,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– akceptni nalog v korist naročnika v
znesku 250.000 SIT za resnost ponudbe,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo.

10. Ponudba mora biti dana v dveh zapr-
tih ovojnicah, ki morata biti pravilno oprem-
ljeni: imeti morata oznako “Ne odpiraj, po-
nudba” – javni razpis št. (št. razpisa iz urad-
nega lista), Izvedba klimatizacije ter na: –
prvi ovojnici: “Ponudba” in – drugi ovojni-
ci: “Dokumentacija”.

Na vsaki ovojnici mora biti naveden na-
slov ponudnika.

Ponudniki lahko ponudijo rešitve v več
variantah s tem, da mora biti vsaka variant-
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na rešitev pripravljena kot posebna ponud-
ba v lastni ovojnici in označena z zapored-
no številko variantne ponudbe.

Ponudbe morajo prispeti do vključno 29.
3. 1996 do 12. ure priporočeno na naslov:
Občina Izola, Komisija za vodenje postop-
ka javnega razpisa za izvedbo klimatizacije,
Izola, Sončno nabrežje št. 8.

Ponudbe so lahko tudi osebno vročene v
vložišču Občine Izola, na istem naslovu, do
istega roka.

11. Odpiranje ponudb bo v torek, 2. 4.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Izola v
Izoli, Sončno nabrežje št. 8. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo odpirale in bodo vrnjene.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v tridesetih dneh
po odpiranju ponudb.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni po prejemu sklepa o izboru skleniti z
naročnikom pogodbo o izvedbi klimatiza-
cije.

V primeru, da izbrani ponudnik v pred-
videnem roku ne sklene pogodbe z naročni-
kom, naročnik smatra, da je ponudnik od-
stopil od svoje ponudbe in lahko vnovči
akceptni nalog za resnost ponudbe ter k skle-
nitvi pogodbe pozove ponudnika, ki je v
ocenjevanju ponudb ocenjen kot drugi po
rangu.

14. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Du-
šanu Vončini, tel. 066/481-111, telefax
066/481-110.

Občina Izola

Ob-605

Javni razpis
za distribucijo javnega glasila Ljubljana

1. Naročnik: Mestni svet mestne občine
Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: distribucija glasila.
3. Osnovni podatki za ponudbo:
– naklada: 50.000 izvodov,
– format: 22 × 29,5 cm,
– obseg: 32 notranjih strani in barvni ovi-

tek,
– vezava: šivano skozi hrbet,
– izhajanje: glasilo dobivajo vsa gospo-

dinjstva na območju Mestne občine Ljub-
ljana brezplačno (občasno dvojna števika),

– distribucija: v nabiralnike vseh gospo-
dinjstev v Mestni občini Ljubljana in na
dogovorjena mesta v razpršeno naseljenih
krajih območja Mestne občine Ljubljana.

4. Ponudniki dobijo informacije pri Mar-
janu Kovačeviču-Beltramu na tel. 447-274,
od 7. do 8. ure zjutraj.

5. Merila za izbiro ponudbe so:
– najugodnejši pogoji plačila,
– reference o dosedanjih delih,
– rok izvedbe,
– priloženi predračun in predlog pogodbe.
6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje  javnega  razpisa  za  oddajo
javnih naročil  (Ur.  l.  RS,  št.  28/93  in
19/94).

7. Ponudbe za javni razpis morajo biti
predložene do 20. 3. 1996 na naslov: Komi-
sija za izdajanje glasila Ljubljana pri Mest-

nem svetu mestne občine Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za razpis – distribucija glasila”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 26. 3. 1996
ob 15.30 v Mali sejni dvorani na Magistratu
v Ljubljani, Mestni trg 1.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v 30-ih dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Komisija za izdajanje glasila Ljubljana

Ob-606

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske
železnice objavljajo

javni razpis
za nabavo gornjegradbenega materiala

za vzdrževanje železniške infrastrukture
I. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom Republike Slovenije za
leto 1996.

II. Predmet razpisa: tirnice, pragi, kret-
nice in drobno tirni material za redno in
investicijsko vzdrževanje železniških prog
v letu 1996.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
1. 170 ton tirinc S 49, 880 N/mm2;
2. 9.400 kosov impregniranih bukovih

pragov I. kvalitete, dimnezije 16×26×260 cm;
3. 1.400 kosov podložnih plošč za si-

stem S 49 ravne;
4. 8.000 kosov podložnih plošč za si-

stem S 49 z nagibom 1:20;
5. 300 kosov podložnih plošč za sistem

S 49 z nagibom 1:40;
6. 540 kosov podložnih plošč za sistem

UIC 60 z nagibom 1:20;
7. 46.500 kosov lesnih vijakov, tirfon

1=160 m;
8. 2.000 kosov lesnih vijakov, tirfon “po-

daljšan”;
9. 5.000 kosov lesnih vijakov, tirfon za

kape 18×130;
10. 120.000 kosov dvojnih vzmetnih

obročkov tip 24;
11. 50.000 kosov vijakov z matico “T”

oblike za pritrditev tirnic pri”K” sistemu;
12. 6.500 kosov SKL 2 (elastična spon-

ka);
13. 2.800 kosov naprav proti vzdolžne-

mu pomiku tirnic S 49 za lesen prag;
14. 800 kosov objemk (L+D) za napravo

proti vzdolžnemu pomiku tirnic S 49;
15. 40 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, 1=2,80 m, za S 49;
16. 10 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, 1= 3,40 m za S 49;
17. 25 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, 1=4,50 m, za S 49;
18. 5 kosov lepljenih izoliranih stikov

tip “L”, za UIC 60;
19. 1.000 kosov varilnih porcij za tirnice

S 49, 680 N/mm2, z izlivnimi cevkami;
20. 2.400 kosov varilnih porcij za tirnice

S 49, 880 N/mm2, z izlivnimi cevkami;
21. 100 kosov varilnih porcij za tirnice

sistema UIC 60, 880 N/mm z izlivnimi cev-
kami;

22. 400 kosov kretniških vijakov M 24 ×
160;

23. 700 kosov kretniških vijakov M 24 ×
180;

24. 187 m3, hrastovih mostovnih pragov,
raznih dimenzij; (specifikacija),

25. 800 kosov spojnih vijakov za spaja-
nje tirnic S 49;

26. 274 m3, impregniranih hrastovih
kretniških pragov, dimnezije: 16 × 26
×(260 cm - 510 cm) v garniturah; (specifi-
kacija),

27. 6 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=200-6°;

28. 2 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=300-6°;

29. 1 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=200-7,5°, levo;

30. 2 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=300-1:9, levo in desno;

31. 4 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=300-6°, s podaljšano krilno tirnico
1.700, 2× levo in 2× desno;

32. 2 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=200-6°, enojno;

33. 2 kos kretniško srce za kretnico
S49-R=500-1:12 (1×L, 1×D);

34. 1 kos levi sklop za desno kretnico,
S40-R=200-6°;

35. 5 kos kretniško menjalo za kretnico
S49-R=200-6°, (LD in DD),

36. 2 kos kretniško menjalo L + D sklop
za kretnico S49-R=200-6°;

37. 1 kos ostrica za kretnico
S49-R=180-7° DL;

38. 3 kos ostrica za kretnico
S49-R=300-1:9 (2×LD in 1×D);

39. 1 kos ostrica za kretnico
S49-R=300-6° L, 1=12,75 m;

40. 1 kos ostrica za kretnico
S49-R=200-6° D, odkl.;

41. 1 kos ostrica za kretnico
S49-R=500-1:12 (1×DnpL ostrica po načr-
tu);

42. 3 kos vodilke UIC 33 po načrtu (1 ×
S49-R=200-6°, 1 × S49-R=300-1:9, 1 ×
S49-R=500-1:12);

43. 14 kos zvezni drog za kretnice: (5 ×
S49-R<200, 5 × S49-r>300, 4 ×
S49-R=215-6°);

44. 4  kos vmesni drog med notranjo in
zunanjo ostrico za kretnico S49-R=215-6°;

45. 15 kos vklopniki in lastovičji repi za
navadno kretnico;

46. 4 kos vklopniki in lastovičji repi za
kretnico S49-R=215-6°;

47. 50.559 m3, tolčenec granulacije 35,5
- 63 mm.

Kupec si pridržuje pravico povečati ali
zmanjšati količine materiala, navedenega v
specifikaciji, do 20% brez spremembe cen
ali drugih pogojev.

IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) vrednost celotne ponudbe in posamez-
nih pozicij, če se ponuja več različnih mate-
rialov;

b) vrednost ponudbe mora biti izražena
v slovenski nacionalni valuti CIF Ljubljana
in EXW;

c) dobavni rok;
d) veljavnost ponudbe mora biti 90 dni;
e) reference dobavitelja.
V. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kakovost blaga,
b) odlične reference dobavitelja,
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c) kratek dobavni rok,
d) ugodna cena,
e) ugodni plačilni pogoji.
VI. Razpisno  dokumentacijo  dobite  v

tajništvu  Materialnega  poslovanja  na Tr-
gu OF 7/II s potrdilom o plačilu nepovratne
odkupnine v znesku 18.000 SIT. Domači
ponudniki znesek nakažejo na žiro račun
št.  50100-601-14744.  Ponudniki iz  tujine
pa   lahko   nakažejo   znesek  200 DEM  na
devizni   račun   pri   Novi   LB   št.:
50100-620-133-27620-59383/4.  Ponudbo
lahko oddajo le ponudniki, ki bodo od-
kupili razpisano dokumentacijo.

VII. Dodatne informacije in standarde
za navedeno blago lahko dobite na telefon
št. 061/328-083 ali osebno vsak delovni
dan  od  8.  do  10.  ure  pri  Bojanu
Geršaku.

VIII. Dobavni rok: II. in III. kvartal leta
1996.

IX. Za pravočasno prispele ponudbe se
bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov 9. 4. 1996 do 8. ure. Javno odpiranje
ponudb bo dne 9. 4. 1996, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na.

X. Ostalo: vsi ponudniki bodo obvešče-
ni o izboru v roku 20 dni od dneva odpira-
nja ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene
na: Slovenske železnice, d.d., Materialno
poslovanje,  Kolodvorska  11,  Ljubljana,
z oznako:  Javni  razpis  Infra  –  ne  odpi-
raj.

Slovenske železnice

Št. 23/96 Ob-607

Na  podlagi  določil  odredbe  o  postop-
ku  za  izvajanje  javnega  razpisa  za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Dom starejših občanov
Ljubljana  -  Šiška,  Ljubljana,  Kunaverje-
va 15

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo bolniške

signalizacije
1. Naročnik: DSO Ljubljana Šiška, Ljub-

ljana.
2. Predmet razpisa je sanacija obstoječe

bolniške signalizacije na objektu DSO Ljub-
ljana Šiška.

3. Orientacijska vrednost naročila znaša
600.000 SIT.

4. Pobudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo na gornjem naslovu vsak de-
lovni dan od 8. do 15. ure. Informacije v
zvezi z razpisom daje Škof Anton, tel.
572-464.

5. Predvideni začetek del na sanaciji je
maj 1996.

6. Merila za izbor ponudnika so: kvalite-
ta ponudbene vsebine, strokovnost in refe-
rence, cena in plačilni pogoji.

7. Pisne ponudbe je treba dostaviti v 14
dneh po objavi tega razpisa na gornji naslov
s pripisom “Ponudbe za sanacijo – ne odpi-
raj”.

8. Odpiranje  ponudb  bo  1.  4.  1996
ob 13. uri v klubski sobi naročnika, Ljub-
ljana, Kunaverjeva 15. Ponudniki bodo ob-
veščeni o izidu v 15 dneh po odpiranju
ponudb.

DSO Ljubljana Šiška

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-611

Ime  javnega  glasila:  PRIMORSKE
NOVICE.

Viri financiranja: prihodki iz poslova-
nja.

Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
KBM Infond, Družba za upravljanje inve-
sticijskih skladov, d.o.o., Trg svobode 6,
Maribor.

Izdajatelj: Primorske novice, Časopisno
založniška družba, d.o.o., Koper, Ulica OF
12.

Uprava izdajatelja: direktorica Barbara
Verdnik.

Ob-552

Firma: Podjetje za informiranje, Mur-
ska Sobota, d.d., Arhitekta Novaka 13,
Murska Sobota.

Matična številka: 5049512.
Šifra dejavnosti: 120312.
Struktura kapitala: Družba za upravlja-

nje, d.o.o., Triglav – 30%, Slovenski odš-
kodninski sklad – 10%, 60% – zaposleni,
bivši zaposleni in upokojenci.

Uprava: direktorica Irma Benko.
Člani nadzornega sveta: Majda Horvat

Zver – predsednica, Bojan Peček, Ludvik
Kovač, Renata Bakan Ficko, Zdenka Gumi-
lar in Silva Zavašnik.

Podjetje je izdajatelj časopisa Vestnik in
radia Murski val. Oba medija se v glavnem
financirata iz lastnih virov.

V strukturi prihodkov Vestnika predstav-
lja naročnina 56%, oglasi 40% in 4% ostali
prihodki.

V strukturi prihodkov Murskega vala
znašajo prihodki od oglasov 90%, 8% znaša
sofinanciranje in 2% ostali prihodki.

Sklici skupščin

Ob-533

Skladno s 43. členom statuta družbe Go-
ričane, tovarna papirja Medvode, d.d., skli-
cujem

15. redno sejo skupščine
družbe Goričane, d.d.,

ki bo v petek 22. marca 1996 ob 11. uri,
v prostorih družbe Goričane, Ladja 10, Med-
vode.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev

notarja.
2. Potrditev zapisnika 14. seje z dne 20.

12. 1995.
3. Potrditev zaključnega računa za leto

1995.

Predlog sklepa: potrdi se zaključni račun
za leto 1995.

4. Predlog sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: potrdi se spremembe sta-
tuta, skladno s predlogom, ki je priložen
gradivu za sejo skupščine.

5. Nagrajevanje članov nadzornega sve-
ta.

Predlog sklepa: potrdi se predlagano na-
grajevanje članov nadzornega sveta, kot iz-
haja iz gradiva za sejo skupščine.

6. Razno.
Sklic skupščine je bil vsem delničarjem

posredovan s priporočeno pošiljko v zakon-
skem roku, gradivo za 3., 4. in 5. točko
dnevnega reda bo delničarjem posredovano
naknadno.

Člani skupščine naj na seji predložijo
pooblastilo.

Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d.

Direktor

Št. 27 Ob-553

Sklicujem

11. zasedanje skupščine
delniške družbe SMELT International,

d.d., Ljubljana
ki bo v torek 9. aprila 1996 ob 12. uri na

sedežu družbe, Dunajska 160, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine ter imenuje zapisnikar.
2. Obravnava računovodskih izkazov za

poslovno leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-

ve ob izkazu kritja izgube.
Smelt International, d.d.

Predsednik uprave družbe

Št. 15/96 Ob-582

Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-
be Pomurska založba, d.d., Lendavska 1,
Murska Sobota, začasna uprava družbe Po-
murska založba, d.d., vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Pomurska založba, d.d.,

ki bo v petek 5. 4. 1996 ob 15. uri na
sedežu podjetja.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
4. Poročilo začasne uprave o poteku last-

ninske preobrazbe podjetja z ugotovitvami
o vpisu in vplačilu delnic ter stroških last-
ninske preobrazbe podjetja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-
sne  uprave  o  lastninski  preobrazbi  pod-
jetja.

5. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.
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6. Obravnava in odločanje o delitvi či-
stega dobička za leto 1993 in 1994.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta se sprejme delitev dobička za
poslovni leti 1993 in 1994 v predloženem
besedilu.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzor-

nega sveta – predstavnike delničarjev po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

8. Seznanitev skupščine s člani nadzor-
nega sveta, ki jih je izbral organ soupravlja-
nja.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
člani nadzornega sveta, ki so jih imenovali
pristojni organi soupravljanja.

9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poob-
lastilo mora biti pisno. Pooblastila za za-
stopanje na skupščini je potrebno dati v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Vsak del-
ničar ali njegov pooblaščenec naj najavi
svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v pisni ob-
liki.

Udeležence prosimo, da se ob prihodu
na skupščino pred začetkom zasedanja pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost
in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ani-
ci Tratnjek.

Vabljene prosimo, da svoje nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo v sedmih dneh od obja-
ve sklica začasni upravi, ter ji s tem omogo-
čijo pravočasno pripravo njenih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo sklicala nova seja skupščine
z istim dnevnim redom dne 9. 4. 1996. Na
seji se bo odločalo ne glede na višino zasto-
panega kapitala.

Pomurska založba, d.d.,
Začasna uprava

Ob-583

Okrožno sodišče v Mariboru je dne 6. 3.
1995 registriralo delniško družbo Časopi-
sno založniško podjetje Večer, d.d., Mari-
bor, Svetozarevska 14. S tem so podani po-
goji za sklic skupščine, zato začasna uprava
in začasni nadzorni svet na osnovi statuta
družbe ČZP VEČER, d.d., Maribor, Sveto-
zarevska 14 in zakona o gospodarskih druž-
bah, sklicujeta

1. sejo skupščine delniške družbe
ČZP VEČER, d.d.

ki bo 11. aprila 1996 ob 11. uri v Narod-
nem domu v Mariboru, Ul. Kneza Koclja
(predbalkonska dvorana).

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, da je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine –
predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli na pred-
log začasne uprave in začasnega nadzorne-

ga sveta za predsednika skupščine Slavka
Vizoviška, preštevalca glasov Anko Hercog
in Francija Ilca.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
4. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovnik ob delu skupščine v predloženem
besedilu.

5. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme poro-
čilo o lastninskem preoblikovanju družbe-
nega podjetja ČZP Večer, p.o., Maribor v
delniško družbo ČZP Večer, d.d.

6. Obravnava in odločanje o spremem-
bah in dopolnitvah statuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe in dopolnitve statuta delniške druž-
be ČZP Večer, d.d., Maribor v predlagani
obliki.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-

čina izvoli naslednje člane nadzornega sve-
ta kot predstavnike delničarjev:

  1. dr. Boruta Bratino,
  2. Draga Simončiča, dipl. ek.,
  3. Marjana Šunto, dipl. ek.
8. Določitev sejnin za delo članom nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sve-

ta pripada za vsako sejo ter za pripravo na-
njo sejnina v višini 27.000 SIT, predsedniku
nadzornega sveta pa 45.000 SIT.

9. Obravnava in imenovanje pooblašče-
nega revizorja.

Predlog sklepa nadzornega sveta: skupš-
čina imenuje za pooblaščeno revizijsko
družbo revizijsko hišo COOPERS &
LYBRAND, d.d., Ljubljana.

10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže s potrdilom o izdanih delnicah, poob-
laščenci pa s pisnim pooblastilom delničar-
ja in njegovim potrdilom o izdanih delni-
cah. Pooblastilo za zastopanje se preda v
hrambo na sedežu delniške družbe vsaj tri
dni pred zasedanjem skupščine. Delničarje
in njihove pooblaščence prosimo, da naja-
vijo udeležbo na skupščini najpozneje tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
družbe.

Udeležence skupščine prosimo, da se pri-
javijo na skupščini uro pred začetkom zase-
danja. Najavljeni udeleženci so dolžni pod-
pisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne listi-
če, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta,
celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda ter druga gradiva, so delni-
čarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak
delovnik od 9. do 13. ure.

Delničarji lahko sporočijo svoje predlo-
ge družbi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obraz-
loženi in posredovani na sedež družbe.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 11. 4. 1996 ob 12. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina veljavno

odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

ČZP Večer, d.d.,
Začasna uprava in

začasni nadzorni svet

Št. 1/96 Ob-584

Na podlagi 7.3 točke statuta Komunal-
no-stanovanjskega podjetja, d.d., Cesta 3.
julija 7, Hrastnik sklicujem

1. skupščino
Komunalno-stanovanjskega podjetja,

d.d.,
ki bo v torek, 9. aprila 1996 ob 13. uri v

sejni sobi Delavskega doma na Logu v
Hrastniku.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, pre-

števalca glasov, zapisnikarja in notarja.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Sprejem dopolnitev oziroma spre-

memb statuta.
5. Razrešitev začasnih članov nadzorne-

ga sveta, izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in imenovanje
vseh članov nadzornega sveta.

6. Sprejem sklepa o določitvi sejnine čla-
nom nadzornega sveta.

7. Sprejem poslovnega poročila za leto
1995.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepov k posameznim točkam

dnevnega reda:
k točki 1: začasni direktor otvori skupš-

čino in ugotovi, da je na skupščini zastopa-
nih toliko delnic, da skupščina lahko zase-
da;

k točki 2: izvoli se predsednik skupšči-
ne, preštevalec glasov, zapisnikar in notar-
ka;

k točki 3: potrdi se predlagani dnevni
red;

k točki 4: sprejmejo se predlagane do-
polnitve oziroma spremembe statuta;

k točki 5: odpokliče se začasni nadzorni
svet. Izvolijo se 4 člani nadzornega sveta in
imenujejo vsi člani nadzornega sveta;

k točki 6: skupščina določi nagrade čla-
nov nadzornega sveta;

k točki 7: sprejme se letno (ali poslov-
no?) poročilo za leto 1995;

k točki 8: za revizorja se imenuje predla-
gano revizijsko družbo.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu podjetja, pri Venko
Nives, vsak delovnik od 9. do 14. ure.

Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklica skupščine podajo predloge za dopol-
nitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge. Predlogi delničarjev morajo biti
pisni in obrazloženi.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A, B, C, D in E,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in vsebovati splošne
podatke (za fizične osebe ime in priimek ter
naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj
in datum ter podpis pooblastitelja, za prav-
ne osebe pa ime in priimek ter naslov poob-
laščenca in firma, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.
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Vsaka delnica daje delničarju en glas.
O vseh točkah dnevnega reda se bo gla-

sovalo z glasovnicami.
Sejna soba, v kateri bo potekala skupš-

čina bo odprta 30 minut pred začetkom
zasedanja. V tem času bomo delili glasov-
nice.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne ob 14. uri v istem
prostoru.

Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Komunalno-stanovanjsko
podjetje, d.d., Hrastnik

Začasna uprava

Ob-585

Na podlagi 7.5 člena statuta družbe Le-
snina MG oprema, Ljubljana, Parmova 53,
sklicujem

9. skupščino družbe,

ki bo 11. 4. 1996 ob 17. uri v Lesnini,
Parmova 53, Ljubljana, soba 120/I.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje pred-

lagani dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika,

preštevalca glasov, notarja, zapisnikarja.
3. Obravnava in potrditev poslovnega

poročila za leto 1995 in predlog delitve do-
bička iz leta 1995.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za leto 1995 in delitev dobička iz leta
1995.

4. Imenovanje revizijske hiše.
Predlog sklepa: imenuje se revizijska hi-

ša.
5. Predlogi in pobude delničarjev.
Gradivo za zasedanje skupščine je vsem

delničarjem na voljo v tajništvu družbe od
dneva objave sklica do 11. 4. 1996 do 12.
ure.

Delničarji morajo na sejo skupščine pri-
nesti  delnice,  s  katerimi  se,  skladno  z
določili  statuta,  izraža  identiteta  delni-
čarja.

Kolikor se bo seje udeležil pooblaščenec
delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overje-
nim pooblastilom.

Lesnina MG oprema, Ljubljana
Predsednik uprave

Ob-586

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94
in 82/94) ter točke 8.4 čistopisa statuta druž-
be sklicujem

5. zasedanje skupščine
Blagovne borze, d.d., Ljubljana,

Šmartinska 152, Ljubljana,
ki bo v četrtek, 11. 4. 1996 na sedežu

družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 152, s
pričetkom ob 17. uri.

Objavljam naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev

organov zasedanja skupščine.
2. Sprejem letnega poročila družbe za le-

to 1995 z mnenjem nadzornega sveta in

mnenjem revizorja k računovodskim izka-
zom.

3. Spremembe in dopolnitve statuta.
4. Imenovanje revizorja za revizijo raču-

novodskih izkazov za leto 1996.
5. Vprašanja delničarjev.
Predlogi za sprejemanje sklepov:
ad 1) izvoli se predsedujočega zasedanja

skupščine in imenuje notarja,
ad 2) sprejme se letno poročilo družbe

za leto 1995,
ad 3)  sprejmejo se spremembe in dopol-

nitve statuta družbe v predlaganem bese-
dilu,

ad 4) imenuje se revizor za revizijo ra-
čunovodskih izkazov za leto 1996.

Pisna  gradiva  za  sejo  skupščine  ter
določbe  statuta  in  njih  vsebina,  ki  se
spreminja, se delničarjem posredujejo
hkratno s pisnim sporočilom o sklicu
skupščine.

Delničarje – pravne osebe zastopa na za-
sedanju skupščine družbe njihov zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.

Blagovna borza, d.d., Ljubljana
Uprava delniške družbe

Ob-587

Na podlagi točke 7.3 statuta družbe Fe-
nolit, d.d., sintetične smole in mase, uprava
sklicuje

1. skupščino delničarjev,

ki bo v prostorih Zveze kulturnih organi-
zacij na Vrhniki, Tržaška cesta 25 (velika
dvorana) 12. 4. 1996 ob 16. uri.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
6. Sprejem sklepa o uporabi dobička za

leto 1993, 1994 in 1995.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta in

določitev višine sejnin.
8. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč. 1: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine.
2. Sklep k tč. 2: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sklep k tč. 3: sprejme se predlagani

poslovnik o delu skupščine.
4. Sklep k tč. 4: sprejmejo se predlagane

spremembe in dopolnitve statuta.
5. Sklep k tč. 5: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1995.
6. Sklep k tč. 6: sprejme se sklep o deli-

tvi dobička za leto 1993, 1994 in 1995.
7. Sklep k tč. 7: izvolijo se člani nadzor-

nega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
in določi višina sejnin.

8. Sklep k tč. 8: imenuje se predlagana
revizorska hiša.

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 12. 4. 1996 ob

16. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje skupšči-
ne določi za 12. 4. 1996 ob 17. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno od-

loča ne glede na višino zastopanega kapita-
la.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-

čarji, v korist katerih so delnice družbe na
dan 5. 4. 1996 vknjižene v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci ali za-
koniti zastopniki. Glasovalno pravico lahko
uresničuje le tisti delničar, oziroma zanj nje-
gov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki
je najkasneje tri dni pred zasedanjem skupš-
čine družbi pisno prijavil svojo udeležbo.
Prijava udeležbe je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do 8. 4. 1996. Pooblaščenec
delničarja mora k prijavi udeležbe priložiti
tudi pisno pooblastilo, če le to ni shranjeno
pri družbi.

Gradiva
Gradivo k posameznim točkam dnevne-

ga reda je na vpogled v času od 7. 3. 1996
dalje na sedežu družbe Breg 22, Borovnica.

Fenolit, d.d., Borovnica

Ob-588

V skladu z določbami zakona o gospo-
darskih družbah in statutom delniške druž-
be Časopisnega podjetja Republika, d.d.,
Ljubljana sklicujem

6. zasedanje skupščine delničarjev,

ki bo v torek, dne 9. 4. 1996 ob 13. uri v
prostorih družbe, Ljubljana, Kersnikova 2,
4. nadstropje, soba št. 5.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, imenovanje or-

ganov skupščine, in ugotovitev udeležbe.
2. Obravnava in sprejem zaključnega ra-

čuna.
3. Predlog za dokapitalizacijo družbe AA

Publishing center.
Predlogi sklepov:
ad 1) Skupščina imenuje za predsedujo-

čo Darjo Erhatič, za notarko se postavi Na-
do Kumar, Trdinova 7, Ljubljana.

ad 2) Skupščina sprejema poročilo o po-
slovanju v letu 1995 in ga sprejema po pred-
logu uprave in mnenju nadzornega sveta.

ad 3) Skupščina delničarjev časopisnega
podjetja Republika, d.d., soglaša s predlo-
gom uprave za dokapitalizacijo podjetja AA
Publishing Center, d.o.o., do višine
105,682.396,40 SIT, oziroma 49% deleža.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev
vsaj sedem dni pred sejo skupščine in osta-
nejo vpisani do konca seje in tisti delničarji,
ki delnice shranijo pri direktorju družbe vsaj
deset dni pred sejo skupščine, če niso vpisa-
ni v knjigo delničarjev.

Prosimo, da se skupščine zanesljivo ude-
ležite osebno ali preko svojega pooblaščen-
ca. Pooblaščenec lahko uresničuje glasoval-
no pravico za račun delničarja le na podlagi
predhodno danega pisnega pooblastila.

Skupščina veljavno odloča le, če so na
njej navzoči delničarji z glasovalno pravi-
co, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega ka-
pitala. V primeru, da kvorum, potreben za
veljavno odločanje skupščine ni dosežen, se
ponovno zasedanje skupščine določi za dne
10. 4. 1996.

Republika, Časopisno podjetje, d.d.,
Ljubljana

Direktor
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Razne objave

Ob-613

Birostroj Computers, p.o., Maribor,
Glavni trg 17/b, Maribor razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovno-trgovskega lokala s
kletjo v pritličju poslovno stanovanjske

hiše v Mariboru, Gregorčičeva 7
1. Obseg prostorov:
– prodajalna s pisarno, čajno kuhinjo,

garderobo in sanitarijami v velikosti 103,87
m2,

– pisarna s skupnimi prostori in sanitari-
jami v velikosti 21,63 m2,

– kletni skladiščni prostori v velikosti
58,17 m2,

– pokrit prostor pred vhodom v velikosti
10,60 m2, kar znaša skupaj 194,27 m2.

Poslovno trgovski lokal s kletjo se pro-
daja kot celota, in sicer po izklicni ceni
280.000 DEM.

Kupnina je plačljiva v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

Javna dražba za navedene prostore bo
25. 3. 1996 ob 11. uri v poslovnih prostorih
podjetja Birostroj Computers, p.o., Mari-
bor, Glavni trg 17/b, Maribor v III. nad-
stropju, soba št. 318.

2. Pogoji javne dražbe:
– na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, registrirane v Republiki Sloveni-
ji, kakor tudi fizične osebe (državljani RS)
oziroma njihovi pooblaščenci, ki se izka-
žejo z veljavnim pooblastilom in so pred
pričetkom javne dražbe predložili dokazilo
o plačani varščini v višini 10% izklicne
cene  za  licitirane  poslovne  prostore  na
žiro račun Birostroj Computers, p.o., št.
ŽR 51800-601-11438 pri Agenciji za pla-
čilni  promet  Maribor  –  s  pripisom
varščina;

– uspeli ponudniki morajo skleniti kupo-
prodajno pogodbo v 3. dneh po opravljeni
javni dražbi, celotno kupnino pa morajo pla-
čati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri če-
mer se že vplačana varščina všteje v kupni-
no. Če ponudnik ne sklene pogodbe ali ka-
sneje od nakupa odstopi, zapade varščina v
korist prodajalca;

– prometni davek in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec;

– ponudnikom, ki na dražbi ne bodo us-
peli, bo varščina neobrestovana vrnjena v 5
dneh po opravljeni javni dražbi.

Prodajne pogodbe bodo postale veljav-
ne potem, ko bo na predlog prodajalca
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo izdala ustrezno so-
glasje v skladu z 2. odstavkom 44. člena
zakona o lastninskem preoblikovanju pod-
jetij.

Poslovni prostori bodo predvidoma vse-
ljivi s 1. 1. 1997.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru po tel. 062/23-686.

Birostroj Computers, p.o., Maribor

Ob-614

Na osnovi sklepa Upravnega odbora
RŽV objavlja Rudnik Žirovski vrh, p.o., To-
draž 1, Gorenja vas

javno dražbo
za prodajo opreme

1. Skladišče za apno ali drugi sipki ma-
terial, ki ga sestavljata 2 silosa SCT 100
nizke konstrukcije s pripadajočo opremo,
po izklicni ceni 1,210.000 SIT.

2. Vrtalna garnitura Tamrock H 107, let-
nik 1982, po izklicni ceni 6,825.000 SIT.

3. Jamski kamion VOLVO BM 861 z re-
zervnimi deli po izklicni ceni 6,571.000 SIT.

4. Elektromotorji
– Sever 1 KZ 160 MK2 B3 11 kW, 2900

1/min – 3 kom ŕ 38.200 SIT,
– elektromotors 1D 160 MK2 B3 11 kW,

2900 1/min – 1 kom ŕ 38.200 SIT,
– Rade Končar 4AZ 160 MB2 B3 15

kW, 2925 1/min – 1 kom ŕ 19.370 SIT,
– Sever ZK 160 M2 B3 15 kW, 2900

1/min – 1 kom ŕ 19.370 SIT,
– Sever 1ZK 160 M2 B5 15 kW, 2900

1/min – 1 kom ŕ 48.470 SIT,
– Sever ZK 180 M1 B3 18.5 kW, 1460

1/min – 1 kom ŕ 62.060 SIT,
– Sever ZK 160 L2 B3 18.5 kW, 2900

1/min – 2 kom ŕ 25.145 SIT,
– Sever 1 ZK 160 L2 B5 18.5 kW, 2900

1/min – 1 kom ŕ 55.320 SIT,
– Sever ZK 200 L4 B3 27 kW, 1400

1/min – 1 kom ŕ 19.260 SIT,
– Sever 1 ZK 200 LK2 B3 30 kW, 2940

1/min – 4 kom ŕ 75.300 SIT,
– Sever ZK 315 MD6, B3 110 kW, 988

1/min – 1 kom ŕ 653.660 SIT,
– TIBA VBR 9 1800N, 0,75 kW, 1500

1/min – 3 kom ŕ 43.870 SIT.
Ogled opreme pod št. 1, 2 in 3 je vsak

dan od 10. do 14. ure, pod št. 4 pa 2 uri pred
licitacijo.

Informacije dajeta Janez Oblak in Ber-
nard Bradeško.

Na dražbi lahko sodelujejo domače prav-
ne in fizične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% izklicne cene na žiro račun pro-
dajalca št. 51510-601-12713 (velja za zap.
št. 1–3). Za zap. št. 4 je možno plačati varš-
čino na blagajni RŽV dve uri pred licitacijo.

Pooblaščenci morajo predložiti poobla-
stilo.

Varščina bo kupcu vračunana v kupnino,
neuspelemu ponudniku pa bo varščina vr-
njena v roku 5 dni po opravljeni dražbi.

Vsa navedena oprema se prodaja po si-
stemu videno–kupljeno. Poznejših reklama-
cij ne upoštevamo.

Cene ne vključujejo prometnega davka.
a) Oprema pod zap. št. 1 se prodaja pod

naslednjimi dodatnimi pogoji:
– kupec sam na svoje stroške opravi de-

montažo opreme in izvrši transport. Demon-
tažo opravi na lastno odgovornost;

– kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
od dneva dražbe.

Oprema mora biti demontirana v 60 dneh
po podpisu pogodbe.

Plačilo: 30% pred pričetkom demontaže,
70% pred transportom.

b) Oprema pod št. 2 in 3 se prodaja pod
naslednjimi dodatnimi pogoji:

– kupec mora skleniti pogodbo v 8 dneh
po licitaciji.

– plačilo pred prevzemom opreme.
c) Oprema pod št. 4 se prodaja pod na-

slednjimi dodatnimi pogoji:
– prevzem in plačilo opreme takoj (isti

dan) po zaključeni licitaciji.
Javna dražba bo v sredo 20. marca 1996

ob 10. uri v Rudniku Žirovski vrh.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.,

Gorenja vas

Ob-615

Kolinska, prehrambena industrija, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska c. 30, objavlja

poziv delničarjem
ki so imetniki materializiranih delnic

razreda A
V letu 1992 je družba, zaradi postopka

dokapitalizacije, izdala 38.600 materializi-
ranih delnic razreda A z nominalnimi vred-
nostmi po 10.000 SIT in po 1.000 SIT.

Zaradi opravljenih knjiženj po revizij-
skem poročilu SDK o lastninskem preobli-
kovanju, se je vrednost teh delnic spremeni-
la. S prejemom akta o lastninskem preobli-
kovanju je bila temu ustrezno potrjena tudi
nova lastniška struktura kapitala podjetja.
Zato je skupščina družbe na svoji 3. redni
seji dne 30. 9. 1994 pod 3. tč. dnevnega
reda sprejela sklep, da se delnice, izdane v
postopku dokapitalizacije, razveljavijo, in
sicer:

– 34.600 delnic razreda A z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT, serijske št. A 000001
do A 034600;

– 4.000 delnic razreda A z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT, serijske št. A 034601
do A 038600.

Imetniki razveljavljenih delnic so v us-
treznem sorazmerju po izvedbi postopka
lastninskega preoblikovanja prejeli nemate-
rializirane delnice z oznako G3.

V smislu 237. člena zakona o gospodar-
skih družbah pozivamo vse imetnike razve-
ljavljenih delnic razreda A, da te delnice v
roku 8 dni od dneva objave tega poziva
vrnejo družbi oziroma jih pošljejo na naslov
sedeža družbe.

Kolinska, d.d., Ljubljana

Ob-616

VLARO, d.o.o., Finančni inženiring, po-
sredovanje v prometu z nepremičninami, tr-
govina, Stanetova ul. 21, Celje, preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
VLARO, d.o.o., finančni inženiring, trgovi-
na, posredovanje in zastopanje – KOZJE –.

Ob-617

ECOMAR, d.o.o., Repičeva 4, Koper,
preklicuje štampiljko podolgovate oblike z
naslednjo vsebino: nad črto je besedilo
“d.o.o., ECOMAR Koper” in nad besedo
ECOMAR je izrisan logotip podjetja.

Ob-618

Splošna kmetijska zadruga Zaloščan, Za-
lošče 10, Dornberk, preklicuje polico št.
287016 obveznega avtomobilskega zavarova-
nja, sklenjenega pri zavarovalnici Adriatic.

Ob-619

Hren Romana, Levstikova 12, Izola, pre-
klicuje službeno izkaznico št. 0303107, iz-
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dano od Carinske uprave Republike Slove-
nije Ljubljana, Šmartinska cesta 130, na ime
Hren Romana.

Št. 32/96 Ob-532

Občina Komen, Komen 86, Komen, pre-
klicuje štampiljko okrogle oblike, s preme-
rom 35 mm in naslednjim besedilom: na
obodu štampiljke je napis OBČINA KO-
MEN, v sredini štampiljke je izpisan kraj
KOMEN, pod njim pa je številka 1.

Ob-542

Žgavec Matjaž, Dol. Kamence 59, Novo
mesto, preklicuje veljavnost štampiljke pra-
vokotne oblike, dolžine 27 mm in višine
13 mm, z naslednjo vsebino: EMINENT,
d.o.o., Dol. Kamence 61, 68000 Novo me-
sto, tel./fax (068)323-902.

AC INTERCAR d.o.o., Allendejeva 5,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo avtomobila znamke Mercedes - Benz, tip
1844LS/35/4x2 320 kW 14618 ccm , nov,
let. izd 95, št. šasije WDB 655-590-1
K-166560, št. motorja 446-922-10-855644.
s-14021

Grebenšek Viktor, Runkova ulica 26,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 27-0308/95 z dnem 1.6.1996.
s-14063

Predovnik Frančišek, Vrtnarska ulica 8,
Nazarje, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilnašt. 35-0105/94. s-14362

Razinger Igor, Hrušica 175, Jesenice,
preklicuje štampiljko velikosti 4,5 cm x 2
cm, na levi strani se nahaja Kitajski znak
Yin-Yang, desno pa je napis Baihui d.o.o.
pod njim pa Jesenice. p-14027

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
Abraht Valter, Belokriška 14, Portorož,

potni list št. AA 201289. p-14091
Alić Jana, Liminjanska 39, Portorož, ma-

loobmejno prepustnico, št. 11914. g-14278
Babič Adrijana, Cesta 24. junija 76,

Ljubljana, potni list št. BA 172041. p-14126
Bajrami Škelzen, Rusjanov trg 6, Ljub-

ljana, potni list št. AA 59989. s-14193
Baranja Janez, Pertoča 121, Rogašovci,

maloobmejno prepustnico, št. 34543/89.
p-14015

Benko Edi, Grgar 190 A, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 6409.
p-14087

Bergant Milan, Kančeva 12, Ljubljana,
potni list št. BA 413142. s-14152

Berčan Filipič Mojca, Vidičeva 5, Ljub-
ljana, potni list št. BA 44438. s-14145

Bečič Elvir, Šorlijeva ulica 21, Kranj,
potni list št. AA 346000. s-14081

Bole Damijana, Kidričevo naselje 5, Po-
stojna, potni list št. AA 642655. s-14369

Bošnjak Orhan, IX. korpusa 12, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. AI 83484.
p-14073

Brečko Peter, Tkalska ul. 11, Celje, pot-
ni list št. BA 429830. p-14061

Budič Juš, Cankarjeva 32, Radovljica,
potni list št. AA 688321. p-14069

Cafuta Drago, Gosposka 6, Celje, potni
list št. AA 277493. p-14060

Cerar Brigita Maria, Palmejeva 18, Ljub-
ljana, potni list št. BA 412422, izdala Uprav-
na enota Ljubljana 28. 9. 1994. s-14299

Čeh Bogomil, Ul. Jožeta Pahorja 4, Se-
žana, potni list št. AA 627760. p-14112

Čeh Bogomil, Ul. Jožeta Pahorja 4, Se-
žana, maloobmejno prepustnico, št. AI
070737. p-14113

Dasko Robert, Betnavska c. 28, Mari-
bor, potni list št. AA 910832. p-14071

Delač Franc, Taborska cesta 18, Ljublja-
na, potni list št. BA 63071, izdala Upravna
enota Ljubljana 16. 6. 1993. s-14041

Delbello Diego, Sv. Peter 69, Sečovlje,
maloobmejno prepustnico, št. 12239.
p-14121

Dolgan Tomaž, S. Mašere 3, Koper, pot-
ni list št. AA 202394. p-14092

Drašler Andrej, Mengeška cesta 21 A,
Mengeš, potni list št. AA 326400. s-14198

Dukarič Ivan, Kraigherjeva 1, Lenart,
potni list št. AA 402043. p-14005

Fajfar Boštjan, Mladinska 18, Gornja
Radgona, potni list št. AA 030940. p-14033

Fekonja Olga, Gorkega 10, Maribor, pot-
ni list št. AA 135142. p-14072

Fritz Matjaž, Linhartova 3, Ljubljana,
potni list št. BA 444292. p-14172

Gerbec Štefan, Volče 37, Tolmin, potni
list št. BA 274215. p-14057

Glavač Zdenka, Št. Kovača 29, Murska
Sobota, potni list št. AA 106186. p-14143

Grof Tomislav, Cesta zmage 92, Mari-
bor, potni list št. AA 228741. p-14062

Grujić Goran, Pod Lazami 177, Šempe-
ter, potni list št. AA 842193. p-14114

Gutić Igbala, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, potni list št. AA 922887. p-14171

Hasanagić Ismet, Ljubljanska 49, Izola,
potni list št. AA 207202. p-14074

Hasić Hanifa, Kajuhova c. 13, Šoštanj,
potni list št. BA 322910. p-14078

Holešek Bojan, Splitska ulica 62, Vele-
nje, potni list št. AA 851984. p-14002

Hočevar Asima, Clevelandska 211 A,
Ljubljana, potni list št. AA 980397. s-14211

Ivančič Sandra, Gabrovica 6, Koper, pot-
ni list št. AA 484910. p-14173

Jakšič Joško, Pot čez gmajno 109, Ljub-
ljana, potni list št. AA 713724. s-14367

Jakšič Romana, Pot čez gmajno 109,
Ljubljana, potni list št. AA 717318. s-14365

Jakšič Tadej, Pot čez gmajno 109, Ljub-
ljana, potni list št. AA 717319. s-14366

Janežič Amalija, Župelevec 58, Brežice,
potni list št. AA 488418. s-14077

Japelj Ivan, Črna vas 178, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 717803, izdala UE Ljubljana
12. 1. 1993. s-14044

Japelj Jasna, Črna vas 178, Ljubljana,
potni list št. AA 717801, izdal UE Ljubljana
12. 1. 1993. s-14045

Japelj Rok, Črna vas 178, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 717802, izdala UE Ljubljana
12. 1. 1993. s-14043

Jelar Simon, Zgornji Brnik 126, Cerklje,
potni list št. AA 575750. s-14212

Jurič Anja, Obrežna 33, Maribor, potni
list št. BA 1067. p-14016

Kadriu Ramiz, Nove Fužine 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 112053. s-14062

Kerčmar Olga, Prosenjakovci 86, Prose-
njakovci, potni list št. AA 210119. p-14063

Kne Nataša, Podbrezje 137, Naklo, potni
list št. AA 709124. s-14311

Korošec Helena, Grahovo 1, Cerknica,
potni list št. AA 349737. s-14052

Kralj Darko, Cankarjeva ulica 25, Treb-
nje, potni list št. AA 995506. s-14303

Krapež Alojz, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, potni list št. AA 225277. s-14118

Kristančič Gonovefa, Kozarno 1, Dobro-
vo, petletno listino po VS, št. AI 105414.
p-14141

Kristovič Milan, Meljska c. 5, Maribor,
potni list št. BA 293311. p-14065

Kumer Alenka, Zagrad 12, Prevalje, pot-
ni list št. BA 188697. p-14068

Langus Mirko, Podjelje 17, Srednja vas,
potni list št.AA 755146. p-14135

Lavriha Anita, Cankarjeva ulica 25,
Trebnje, potni list št. AA 926819, izdala
Upravna enota Trebnje 14. 4. 1993. s-14302

Lašič Franc, Senčna pot 12/A, Portorož,
potni list št. AA 201407. g-14277

Lednik Alenka, Livek 17/A, Kobarid,
potni list št. AA 078622. p-14059

Logonder Majda, Celovška c. 161, Ljub-
ljana, potni list št. BA 379070. s-14276

Lovrenčič Zdravko, Avgustinčičeva 28,
Ljubljana, potni list št. AA 682088. s-14109

Majstorović Sead, Matjaževa ulica 7,
Ljubljana, potni list št. AA 600772. s-14282

Makovec Marko, Cankarjeva 5, Nova
Gorica, potni list št. AA 353841. p-14110

Malnar David, Vena Pilona 6, Koper,
potni list št. AA 502453. p-14146

Malnar David, Vena Pilona 6, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. AI 61122.
p-14147

Marin Diana, Trubarjeva cesta 77, Ljub-
ljana, potni list št. AA 870467. s-14351

Metelko Robert, Črtomirova ul. 31, Ljub-
ljana, potni list št. AA 596631. s-14235

Mihelač Milan, Ul. Kneza Koclja 24,
Maribor, potni list št. AA 123130. p-14137

Milharčič Darko, Trg Komandanta Sta-
neta 6, Ljubljana, potni list št. AA 681127.
s-14208

Mljač Aleksander, Ul. proletarskih bri-
gad 14, Izola, maloobmejno prepustnico, št.
1825-11089. p-14077

Mordej Budič Eva, Cankarjeva 32, Ra-
dovljica, potni list št. AA 673473. p-14070

Mulalič Emir, Cesta treh talcev 17, Kam-
nik, potni list št. AA 682192. s-14263

Murić Zejna, Milčinskega 13, Celje, pot-
ni list št. AA 87839. p-14003

Nemanič Marija Haule, Božakovo 20,
Metlika, potni list št. AA 424696. g-14145
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Novak Matej, Maistrova 30, Maribor,
potni list št. AA 023108. p-14031

Otrin Doroteja, Goričica pri Ihanu 41,
Domžale, potni list št. AA 694935. s-14252

Pibernik Andrej, Kališka ulica 16, Kranj,
potni list št. BA 222274. p-14076

Pirc Jože, Dobrava 6, Trebnje, potni list
št. AA 849314. s-14185

Pregelj Ivan, Vrhpolje 1 D, Vipava, pot-
ni list št. AA 425788. s-14343

Primec Matjaž, Koroška cesta 43, Mari-
bor, potni list št. BA 99302. p-14136

Radoš Andrej, Ul. Slavka Gruma 20, No-
vo mesto, potni list št. BA 303768. p-14004

Ratnik Matjaž, Krog, Trubarjeva 17,
Murska Sobota, potni list št. AA 106207.
p-14138

Razinger Igor, Hrušica 175, Jesenice,
potni list št. AA 375322. p-14026

Rehar Andrej, Ljubljanska 27, Celje, pot-
ni list št. BA 476498. p-14090

Repinc Blaž, Laški rovt 5, Boh. Bistrica,
potni list št. AA 577571. p-14115

Rožanc Antonija, Sketova 6, Ljubljana,
potni list št. BA 498078. s-14244

Rožanc Janja, Sketova 6, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 464503. s-14243

Rošić Senad, Javor 7, Dobrunje, potni
list št. BA 478724. s-14189

Rugora Vesna, Rjava cesta 2/b, Ljublja-
na, potni list št. AA 293831. s-14249

Rupret Ferdinand, Veliki kamen 44, Krš-
ko, potni list št. AA 396062. p-14067

Safić Hamide, Cesta 24. junija 76, Ljub-
ljana, potni list št. BA 498033. p-14127

Seražin Dušan, Skopo 45, Dutovlje, ma-
loobmejno prepustnico po VS, št. AI 27954.
p-14030

Siter Boštjan, Šešče pri Preboltu 60, Pre-
bold, potni list št. AA 386365. p-14124

Srna Katarina, Šubljeva ulica 26, Men-
geš, potni list št. AA 492574. s-14008

Stopar Bernarda, Adamičeva 3, Celje,
potni list št. AA 564617. p-14064

Strnad Tone, Puhtejeva 24, Ljubljana,
potni list št. AA 17854. s-14022

Svetič Anže, Pot na fužine 23, Ljublja-
na, potni list št. AA 308470. s-14188

Szabo Anđelko, Livarska 5, Kamnik,
potni list št. AA 884056, izdala UE Kamnik.
s-14100

Škopelja Darja, Topniška 60, Ljubljana,
potni list št. AA 460562. s-14342

Štebe Anton, Moste 2, Komenda, potni list
št. AA 011073, izdala UE Kamnik. s-14070

Štuhec Ana, Vodovodna ulica 33, Ore-
hova vas, potni list št. AA 065623. p-14017

Šumandl Anita, Rožna dolina, Vipavska
10, Nova Gorica, potni list št. AA 469625.
p-14140

Šumandl Miran, Rožna dolina,Vipavska
10, Nova Gorica, potni list št. AA 469501.
p-14139

Urbanič Andrej, Črnci 21, Apače, potni
list št. AA 223821. p-14032

Uršič Andreja, Meline 9, Spodnja Idrija,
potni list št. AA 56453. p-14093

Veršec Peter, Pišeška cesta 44, Bizelj-
sko, potni list št. AA 040171. p-14142

Vošinek Drago, Murnikova 16, Ljublja-
na, potni list št. AA 378022. s-14027

Vrhovec Nina, Ul. bratov Učakar 116,
Ljubljana, potni list št. AA 766783, izdala
UE Ljubljana 1.2. 1993. s-14049

Zagernik Mojca, Pri šoli 24, Kamnica,
potni list št. AA 571153. p-14066

Zalokar Zora, Cesta maršala Tita 22, Je-
senice, potni list št. AA 376602, izdala UE
Jesenice. s-14122

Zdolšek Tomislav, Založe 47, Žalec, pot-
ni list št. BA 128607. p-14133

Zorec Angela, Scholstrasse 116, 13347
Berlin, preklic potnega lista, objavljenega v
UL št. 71/95. p-14007

Zrimšek Dan, Kališka ulica 16, Kranj,
potni list št. BA 222590. p-14075

Žagar Sašo, Praprotnikova 14, Mozirje,
priglasitveni list, opravilna št. 35-0655/95.
p-14058

Žajdela Helena, Videm 24 a, Videm ob
Ščavnici, potni list št. AA 494260. p-14056

Žižek Tomaž, Gornja Bistrica 116/B,
Lendava, potni list št. AA 478006. p-14119

Žura Drago, Celovška c. 136, Ljubljana,
potni list št. AA 675578. s-14330

Druge listine

Adamič Milan, Trg Matije Gubca 3, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15328. p-14108

Ahec Branko, Turjak 5, Turjak, delovno
knjižico. s-14106

Ahec Branko, Turjak 5, Turjak, diplomo
Srednje šole za gostinstvo in turizem Ko-
per, izdana leta 1987. s-14272

Ajdić Rožle, Drobtinška pot 44, Brezo-
vica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S410849, št. reg. 190688. s-14224

Alič Jana, Liminjanska 39, Lucija, Por-
torož, vozniško dovoljenje, št. S 30680.
g-14257

Ambrož Natalija, Novo polje cesta VIII
15 A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 134824, št. reg. 143202. s-14184

Antih Alan, vojaško knjižico, št. AB
011590. p-14149

Antonijević Miroslav, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5066, izdal MSNZ Ljubljana. s-14107

Antonijević Sašo, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12260.
s-14108

Aracki Niko, Cankarjeva ulica 3, Ptuj,
obvestilo o uspehu pri maturi št.
951-115063, izdal Republiški izpitni center
v Ljubljani leta 1995. s-14050

Arbaiter Lea, Vrtna 1, Poljčane, vozniš-
ko dovoljenje, št. 15734. p-14117

Avguštin Jožica, Ul. Milke Kerin 17,
Krško, diplomo Srednje zdravstevne šole
Brežice, izdano leta 1988, na ime Retelj
Jožica. g-14038

Avguštin Jožica, Milke Kerin 17, Krško,
diplomo, št. 409, z dne 20.6.1988. p-14086

Bagar Nina, Trg komandanta Staneta 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
992, izdal LPP. s-14139

Bajec Andrej, Hruševje 27, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3101.
p-14148

Bajog Franci, Gradišče 17, Lukovica,
vozniško dovoljenje, št. 500862. g-14350

Ban Dušan, Lokev 160, Divača, zaključ-
no spričevalo. p-14011

Belcar Vlatko, Ihan, Breznikova 73,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
9743. s-14325

Belcar Vlatko, Ihan, Breznikova 73,
Domžale, zavarovalno polico, št. 323058.
s-14326

Benedičič  Jože,  Resljeva  cesta  21,
Ljubljana,  spričevalo  o  zaključnem  izpi-
tu Srednje  šole  tiska  in  papirja-poklicna
grafična  šola  v  Ljubljani,  leta  1965.
s-14128

Benčina Janez, Bukovica 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4909.
s-14295

Beribak Andrej, Rozmanova 5, Ljublja-
na, službeno izkaznico, št. 14126, izdal Te-
lekom Ljubljana. s-14270

Berčon Tanja, Cesta Komandanta Stane-
ta 14, Litija, dijaško mesečno vozovnico, št.
8961. s-14139

Beznik Roman, Poljšica 27, Zgornje Gor-
je, zavarovalno polico, št. 289410. g-14353

Bidovec Tjaša, Ulica Marije Mlinar 6,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1995. s-14059

Bizjak Ivan, Papirniška 13 a, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10317.
p-14169

Blatnik Tadeja, Ul. Bratov Učakar 122,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje tr-
govske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-14358

Bole Damijana, Kidričevo naselje 5, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82424. s-14370

Bolha Robert, Goriča vas 95, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5812.
s-14180

Borak Željko, Veliki Gaber 74, Veliki
Gaber, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Trebnje. s-14219

Bosanac Stevo, Klisa 7a, Brusnik Pa-
krac, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje grafične šole, izdano leta 1977 v Ljub-
ljani. s-14213

Bosnič Elvis, Brdo 5, Dornberk, potrdilo
o znanju CPP. p-14099

Breznik Matjaž, Županje njive 31/b, Sta-
hovica, dijaško mesečno vozovnico, št.
500563. g-14204

Breščanski Goran, vojaško knjižico, št.
AB 011932. p-14156

Brodnik Alenka, Vodovodna 32, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2860,
izdal LPP. s-14339

Brulc Alojz, Kajčeva 11, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat.BFGH, št. 2972.
g-14250

Brumec Branko, Sp. Grušovje 10, Slo-
venska Bistrica, spričevalo, šolsko leto
76/77. g-14275

Brus Alojzij, Vojskarska 11, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2452.
p-14103

Bulič Janko, Tržaška cesta 109, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbe-
nega šolskega centra Ivana Kavčiča v Ljub-
ljani, izdano leta 1972. s-14057
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Butara Mitja, Smrtnikova 3, Ljubljana,
diplomo, izdala Srednja naravoslovna šola
v Ljubljani leta 1988. s-14112

Cajnko Eva Nina, Ulica Jana Husa 96,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-14363

Cankar Branko, Cesta 24. junija 44, Ljub-
ljana, spričevalo o opravljenem strokovnem
izpitu za kvalificiranega delavca (obrtnega
pomočnika), izdano leta 1961. s-14034

Cehnar Robert, Ul. Ipavcev 3, Šentjur,
spričevalo o končani srednji šoli STŠ,izda-
no leta 1988. g-14096

Cerar Briguita Maria, Palmejeva 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, iz-
dal LPP. s-14300

Cerkvenik Vesna, Trubarjeva 16, Šent-
jur pri Celju, vozniško dovoljenje, kat. BHG,
št. 7827. p-14089

Cerle Peter, vojaško knjižico, št. AB
34088. p-14157

Chelleri Vadja, Oktobrske revolucije 27/D,
Izola, zavarovalno polico, št. 030771. g-14019

Ciber Gregor, Ig 232, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BGH, št. S 932300. ser. št.
176535. s-14268

Cimperman Lea, Kot 35, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 5786. s-14097

Colja Mateja, Gorjansko 101, Komen,
spričevalo Tekstilne šole, šolsko leto 89/90.
g-14089

Colja-Bervoets Igor, Gregorčičeva 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 53815. s-14120

Ćatić Ferid, vojaško knjižico, št. AB
35357. p-14150

Čad Maja, Klemenova 138, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21319, iz-
dal LPP. s-14160

Čas Mirko, Kavče 26 D, Velenje, spriče-
valo, št. 6/56, izdano leta 1967 Kovinarske
delovodske šole v Mariboru. g-14035

Čauševič Lara, Stjenkova 8, Postojna,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35613, iz-
dal LPP. s-14340

Čavran Tomica, Sela 91 a, Dobova, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 8254, iz-
dala UE Brežice. p-14039

Černe Viktor, Podpeč 94, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 37206, iz-
dala UE Ljubljana. s-14104

Černivec Martina, Vrba 5, Domžale, de-
lovno knjižico. s-14260

Džanić Zemir, Stanić Rijeka, Doboj, di-
plomo Srednje šole tehničnih strok in oseb-
nih storitev. s-14068

Dedić  Senad,  Pot  na  Rakovo  Jelšo
369, Ljubljana, spričevalo o končani os-
novni šoli, izdala OŠ Roška v Ljubljani
leta 1994.

Despotović Željko, Vogelna ul.10, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Srednja kovinarska šola v Postojni leta
1991. s-14105

Dolenc Ivan, Goriče 17, Golnik, vozov-
nico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-14247

Dragosavljević Ljubomir, Bevkova 8,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S
213865. g-14153

Drašler Andrej, Mengeška cesta 21 A,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17569. s-14197

Dresler Branko, Zepovci 58, Apače, de-
lovno knjižico. p-14122

Dresler Branko, Žepovci 58, Apače, de-
lovno knjižico. p-14132

Drešar Rok, Udvančeva 7 a, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9479. s-14209

Đokić Koviljka, Lazaretska 3, Koper,
spričevalo o končani OŠ. g-14090

Đuraković Goran, Jurčičeva 10, Višnja
Gora, dijaško mesečno vozovnico, št. 14207.
s-14297

Đuvelek Asmir, Tuzla, diplomo Poklic-
ne gradbene šole Ivana Kavčiča . s-14169

Erhatič Tina, Neubergerjeva 23, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37353.
s-14181

Erman Maja, Litostrojska 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14154.
s-14055

Fatić Amir, Cesta dveh cesarjev 108/M,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
26036. s-14333

Ferati Mezin, Titova 2, Jesenice, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 281236,št.
reg. 22601. p-14242

Ferjančič Marko, Sončna pot 2/B, Porto-
rož, spričevalo o zaključnem izpitu Gimna-
zije z italijanskim učnim jezikom v Piranu.
g-14091

Figek Mitja, Sp. Brežnica 15, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 1795.
p-14144

Fijavž Romana, Senično 61, Križe, spri-
čevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Gimnazije Šentvid, izdano leta 1976, na ime
Štefe Romana. s-14305

Filipič Robert, Prečna pot 6, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 12578. g-14341

Filipčič Dejan, Koce 51, Prestranek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12270.
p-14098

Flerin Tina, Tržaška 171, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 9272. s-14116

Flis Dani, Lokarje 19, Šentjur, zaključno
spričevalo. Fojkar Petra, Hosta 13, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23651,izdala UE Škofja Loka. p-14051

Gabrovšek Darja, Butajnova 19, Horjul,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2518. s-14156

Galič Jože, Ponikve 14, Jesenice na Do-
lenjskem, spričevalo. g-14354

Gerdin Mirko, Čatež 8, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6855,
izdala UE Trebnje. s-14131

Gerjevič Žiga, vojaško knjižico, št. AB
006965. p-14158

Gerlach Ačko Rajko, Jareninski dol 57
A, Jarenina, spričevalo 2. letnika Srednje
kmetijske in mlekarske šole v Kranju, izda-
no na ime Ačko Rajko. s-14182

Germovšek Jernej, Anovec 2, Krško, ma-
turitetno spričevalo. p-14010

Gianfrate Silvo, Iztokova 66, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. ABGH. p-14052

Gobec Marcel Mišo, Ul. Frankolovskih
žrtev 3, Celje, vozniško dovoljenje, št.
33480. p-14023

Gocevski Branko, Viška cesta 69 B, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 883146. s-14319

Gol Simona, Ul. Žetalskega Jožeta 6,
Ptuj, spričevalo Gimnazije Ptuj, šolsko leto
1994/95. g-14328

Golavšek Simeon, Kasaze 100, Petrov-
če, zavarovalno polico, št. 210973. p-14123

Golob Branko, Krmelj 70/a, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5905,iz-
dala UE Sevnica. p-14009

Gorjup Milena, Srebrnčeva 26, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. B. p-14102

Goršin Renata, Slavka Gruma 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, št. 30952.
g-14316

Gregorčič Borut, Slavka Gruma 50, No-
vo mesto, spričevalo , št. 1510 Gostinske
šole. g-14092

Grižančič Avelino, Dekani 116, Dekani,
maturitetno spričevalo, izdano leta 1976.
g-14155

Grišin David, Ul. Veronike Deseniške
18, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11192. p-14079

Grišin Marjan, Ul. Veronike Deseniške
18, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4244. p-14080

Grišin Mira, Ul. Veronike Deseniške 18,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2391. p-14081

Grkman Valentin, Novi trg 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10595.
s-14150

Grmek  Barbara,  Kobjeglava  16,  Šta-
njel, spričevalo 4. letnika SGTŠ izola.
g-14317

Guid Boris, vojaško knjižico, št. AF
356504. p-14151

Guštin Maša, Celovška c.28 a, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
191153. s-14117

Habič Anica, Štihova ulica 22, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
129670, S 844249, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-14335

Habič Herman, Štihova ulica 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št.104881, S 446202, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-14336

Habič Samo, Izletniška 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 24104. s-14313

Hadalin Magdalena, Vrstna ulica 10, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 169561, S 468088, izdala
Upravna enota Ljubljana. s-14290

Halas Danijel, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 294293.
s-14144

Hasanagić Ismet, Ljubljanska 49, Izola,
delovno knjižico. p-14107

Hasanagić Smail, Gariči, Kotor Varoš,
zaključno spričevalo Poklicne šole v Dom-
žalah, izdano leta 1976. s-14026

Hlebec Simon, Ob izviru 8, Vrhnika, za-
varovalno polico, št. 0215761. s-14312

Horvat Štefan, Petanjci 109, Tišina, voz-
niško dovoljenje, št. 22836. p-14021

Hočevar Mojca, Bokalova 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4256. s-14230

Hribernik Helena, Cesta v Mestni log
72, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co,št. 22496. s-14306

Hrovat Barbara, Jakčeva ulica 40, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
179792. s-14054

Humar Aljoša, K sončni poti 14, Porto-
rož, delovno knjižico. g-14172
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Huskić Amir, Cesta v zgornji log 40,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št.8761. s-154216

Hvalec Sandra, Cesta dveh cesarjev 307,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana naime
Rotar Sandra. s-14279

Iršič Mateja, Kuzmičeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36009. s-14288

Ivanek Roman, Puntarjeva 12, Koper, za-
varovalno polico, št. 0317775. g-14151

Ivanovič Rajko, IX. korpusa 24, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 862450.
p-14055

Jakopič Biljana, Arharjeva ulica 31,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Jože Moškrič, izdano leta 1981 na ime Du-
kadinovski Biljana. s-14301

Jakopič Damjan, Levčeva 13, Mengeš,
študentsko izkaznico FOV Kranj. g-14028

Janžič Stanko, Taborniška 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCDE-
FGH. p-14083

Jankovič Anka, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-14147

Jankovič Mateja, Trebež 8 B, Artiče, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani. s-14012

Javornik Drago, Čadram 61, Oplotnica,
zavarovalno polico, št. 293635. p-14118

Javornik Ičo, Roška 11, Ljubljana, de-
lovno knjižico. s-14146

Jelančič Snežana, Ribniki 12, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10574.
p-14022

Jenc Anton, Podpeč 68, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BF. p-14120

Jenko Pavla, Brebovnica 19, Gorenja
vas, vozovnico, izdala Alpetour Škofja Lo-
ka, na ime Rok Jenko. g-14318

Jerala Klemen, Virmaše 70, Škofja Lo-
ka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-14324

Jeram Sandi, Plešičeva ulica 47, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
135180. s-14231

Jereb Milan, Stara cesta 86, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11o17,
izdala Občina Vrhnika. s-14214

Jerman Andrej, Prečna 2, Slovenske Ko-
njice, spričevalo 1., 2. in 3. letnika elektro šole
v Celju, letnik 1982,1983 in 1984. g-14327

Jeršan Tatjana, Ulica Malči Beličeve 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 104889, S 631298, izdala UE Ljubljana.
s-14168

Ješe Janez, Zgoša 47 A, Begunje, zava-
rovalno polico, št. 0345236. g-14191

Jović Slađana, Rašiška ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Valentin Vod-
nik, izdano leta 1992. s-14274

Jovič Tatjana, Celovška cesta 95 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16711,
izdal LPP. s-14298

Južna Barbara, Medvedova c.9, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
118232, izdal MSNZ Ljubljana. s-14103

Juričinec Polona, Preglov trg 6, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 18332.
s-14332

Juvan Jožica, Pot na most 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1977. s-14228

Kadunc Peter, Triglavska 13 a, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 20639. g-14086

Kahne Lota, Topniška ulica 45, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. AV 0343725, iz-
dal Adriatic Ljubljana. s-14047

Kajdiž Sonja, Žirovnica 34, Žirovnica
64274, zaključno spričevalo Gostinske šole,
izdano na ime Vester Sonja. g-14037

Kalušnik Mateja, Slovenska 24, Mengeš,
dijaško mesečno vozovnico, št. 500273.
g-14205

Kamnikar Venčeslav, vojaško knjižico,
št. AB 31607. p-14159

Karajković Robert, Kolodvorska 14, Piv-
ka, zavarovalno polico, št. 0237189.
g-14364

Karun Janez, Slovenska c. 32, Cerklje,
vozniško dovoljenje, kat.BCEGH, št. S
288890, reg. št. 40787, izdala UE Kranj.
g-14266

Kasumović Behadem, N. Log 17, Hrast-
nik, spričevalo, šolsko leto 77/78. p-14042

Kavčič Stanka, Govejk 14, Spodnja Idri-
ja, spričevalo 4. letnika srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1979, na ime Virbnik Stan-
ka. g-14196

Kimovec Renata, Ul. 4. oktobra 4, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
806668, izdala UE Kranj. g-14307

Kirn Primož, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo II. letnika Srednje šo-
le tehničnih strok Litostroj, izdano leta 1993.
s-14046

Klarič Majda, Merljaki 28, Idrija, spri-
čevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljskešole
Jurij Vega v Idriji, šolsko leto 1984/85.
g-14348

Kleindienst Danijel, Štefana Kovača 10,
Turnišče, diplomo Kadetske šole v Tacnu,
izdana leta 1990. s-14269

Klemen Alja, Cesta na Brdo 34, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 12967.
s-14232

Klemenc Benjamin, Spodnje Duplje 16,
Duplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.S
475506, št. reg 41993. g-14082

Klepec Manca, Nušičeva 9 A, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 32523. p-14006

Klun Miha, Breg pri Ribnici na Dol 1,
Ribnica, vozovnico, št. 1206, izdal SAP
Ljubljana. s-14087

Kmetec Zdravko, Seliškarjeva 2, Ptuj,
delovno knjižico, reg. št. 46399. p-14040

Knez Slavica, Gozdec 18, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 570903.
p-14004

Kokot Franc, Gorišnica 30, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16260,
izdala UE Ptuj. p-14106

Kolenc Andreja, Miklošičeva 1 b, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28995. s-14246

Kolenc Kazimir, Lendavske gorice 633,
Lendava, indeks Ekonomsko-komercialne
smeri v Murski Soboti, šolsko leto 87/88.
p-14037

Komar Tatjana, Nanoška ulica 13, Ljub-
ljana, indeks Pravne fakultete št. 2009 v
Ljubljani. s-14048

Kompoš Tadeja, Pot na Drenikov vrh 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35212. s-14245

Kontelj Marino, Partizanska 54, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8224,
izdala UE Sežana. s-14337

Konček Jana, Peče 8, Moravče, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-14186

Koren Miro, Magozd 6, Kobarid, diplo-
mo Tehnične šole za strojništvo Ljublja-
na,št. 89 z dne 16.10.1974. p-14104

Koren Miro, Magozd 6, Kobarid, spriče-
valo 4. letnika Srednje tehnične strojne šole
v Ljubljani, izdano leta 1974. p-14105

Koron Metka, Črniče 4, Črniče, delovno
knjižico, št. 36370. p-14053

Kos Nataša, Študljanska 92, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 21223. s-14158

Kosem Hermina, Grič 12, Sevnica, spri-
čevalo 2. letnika Gimnazije Brežice, izdano
leta 1977. p-14020

Kostjukovskij Nikolaj, Ulica Molniške
čete 11, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
0237259. s-14233

Kovač Andrej, Grad107, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, št. 29514. p-14097

Kovač Vinko, Proseniško 40, Šentjur,
vozniško dovoljenje. p-14116

Kovačić Ivan, Račje selo 23, Trebnje,
preklic original diplome, objavljeno v UL
št. 39/94. s-14079

Kovačič Ivan, Račje selo 23, Trebnje,
diplomo - duplikat. s-14078

Košan Mirko, Hosta 7, Škofja Loka, po-
trdilo za voditelja čolnov, št. 02/13-714/95.
g-14174

Kočar Rastslav, Goriška 11, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
662428. g-14203

Kranjc Nataša, Hotedršica 116, Hotedrši-
ca, spričevalo o končani osnovni šoli, izdala
OŠ Edvarda Kardelja Logatec leta 1988.

Krašež Alojzij, Ulica bratov Učakar 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 138316. s-14119

Kreft Borut, Puntarjeva 4, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 21149. g-14310

Krek Neža, Litostrojska 29, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7216, izdal
LPP. s-14042

Kreča Marjan, Cesta zmage 20, Zagorje,
vozniško dovoljenje. p-14109

Krobot Mirjana, Clevelandska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353517, št. reg. 6224. s-14067

Krulec Jože, Galicija 43, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 902130. p-14024

Krumpak Darja, Ul. 5. prekomorske bri-
gade 15, Celje, vozniško dovoljenje, št.
37573. p-14029

Krč  Matjaž,  Mlaška  c.  4,  Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
189340, reg. št. 30006, izdala UE Kranj.
g-14345

Kuhar Marjan, Gor. Petrovci 32/b, Pe-
trovci, vozniško dovoljenje, št. 6516. p-14012

Kujadin Ivica, Hranilniška ulica 10,
Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne ko-
vinarske šole v Domžalah, izdano leta 1982.
s-14060

Kuralt Žiga, Maroltova ulica 12, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1994. s-14357
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Kustec Jadranka, Panonska ul. 5, Tur-
nišče, spričevalo, izdano 27.8.1977, št. 33,
na ime Magdič Jadranka. g-14320

Laknar Martina, Rovtarske žibrše 9, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
968086, št. reg. 6243. s-14226

Lavšin Jure, Brinje 2/2, Grosuplje, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 3353. s-14234

Lazar Matjaž, Bač 1 c, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S415970. s-14284

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, št. AA-PON 1 ser. št.
111937, izdala Adriatic Koper d.d. PE Ce-
lje. p-14018

Lekše Jernej, Savinjska c. 18, Mozirje,
zavarovalno polico, AA-PON 1 ser. št.
111939, izdala Adriatic Koper d.d. PE Ce-
lje. p-14019

Levart Borut, Gaberščkova 105, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38278.
s-14088

Levc Bogdan, Ljubljanska 76, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22489.
s-14132

Levstek Boštjan, Turjaško naselje 11,
Kočevje, dijaško mesečno vozovnico, št.
27348. s-14296

Likar Klavdij, Kovk 39, Col, vozniško
dovoljenje, št. 11778, izdala UE Ajdovšči-
na. g-14346

Lipovac Nedeljko, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 172467. s-14239

Ljubanović Danica, Tržaška cesta 51 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 843383, št. reg. 147942. s-14356

Lončarič Milan, Finžgarjeva 11, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, št. 5775.
p-14005

Lorgar Simona, Rimska c. 26, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, izdala UEŠmar-
je pri Jelšah. p-14088

Lovrenko Marjan, Nova vas pri Markov-
cih 39, Markovci, delovno knjižico, št.
42608. p-14130

Lozar Andrej, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5144.
s-14099

Lozej Tina, Pod Škrabrijelom 39, Nova
Gorica, dijaško mesečno vozovnico, št.
33369. s-14286

Lušina Mateja, Ul. Gubčeve brigade 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 64189, ser. št. 182252. s-14014

Macura Spomenko, Poletiči 25, Gračiš-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23443. g-14163

Majcenovič Pavla, Trubarjeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 2590. p-14007

Majdič Renata, Češenik št. 13, Dob, spri-
čevalo I. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1990. s-14069

Maksimovič Branka, Cesta 1. maja 65,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
288994, št. reg 41141. g-14029

Malenić Gordana, Turšičev trg 6, Piran,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1991. g-14251

Malenič Gordana, Turšičev trg 6, Piran,
indeks Srednje gostinske in turistične šole v
Izoli. g-14305

Mali Branka, Podreber 1, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2272, izdala
UE Kamnik. s-14102

Malovrh Uroš, Setnik 41, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 183376, S
133896, izdala UE Ljubljana. s-14141

Malus Breda, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Moste, izdano leta 1982. s-14192

Maraž Mihaela, Gradišnikova ulica 21,
Borovnica, zavarovalno polico, št. 0281551.
s-14056

Marancin Sergio, Šarod 26 a, Izola, za-
varovalno polico. g-14040

Marinčič Janko, Beljaška ulica 20, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške šole za kemijsko, metalurško, rudar-
sko in papirno stroko v Ljubljani, izdano
leta 1974. s-14223

Maričić Ruža, Razdevškova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 998772, št. reg. 206270. s-14058

Marjetič Maja, Strniševa cesta 28, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4665.
s-1238

Markič Sandor, Ul. 9. septembra 32, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-14100

Martinis Klemen, Brilejeva 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11174,
izdal LPP. s-14162

Martinuč Tjaša, Bukovica 98, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. B. p-14101

Mavrič Aljaž, Portorož, delovno knjiži-
co in zdravstveno izkaznico. g-14031

Meden Brezovar Ljerka, Delavska pot,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 11249. p-14036

Melik Nataša, Dragomelj 106 A, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30256, izdala UE Domžale. s-14001

Merela Tomaž, Nusdorferjeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013259, št. reg. 201861. s-14236

Metelan Vesna, Tabor 1, Tabor, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1291. s-14137

Mešinović Zoran, Goroharjevo naselje
3, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat.BGH, št. 22670. s-14016

Mikič Mirjana, Raičeva 71 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11330.
s-14215

Miklavžin Primož, Selo 11, Velenje, in-
deks Vosoke šole za socialno delo v Ljub-
ljani. s-14013

Miklavc Danilo, Šv. Vid 27, Vuzenica,
delovno knjižico, št. 13229. p-14111

Milenkovič Stojan, Puharjeva 3, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10163.
s-14095

Miler Andreja, Kvedrova 8, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala VI.
Gimnazije Ljubljana-Moste dne 22.6.1982
pod št. 37. s-14113

Mitev Nataša, Vrtna 3, Gornja Radgona,
diplomo Srednje ekonomske šole v Murski
Soboti, šolsko leto 88/89, na ime Gomboč
Nataša. p-14131

Mlakar Vojko, Pudob 43, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9297,
izdala UE Cerknica. s-14101

Možina Leon, Bazoviška 30, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
561439. g-14076

Moroli Aleš, Meline 7, Spodnja Idrija,
spričevalo 3. letnika SPŠ. g-14206

Močnik Nevenka, Cesta Kozjanskega
odreda 8, Štore, indeks Pedagoške akade-
mije. s-14018

Močnik Nevenka, Cesta Kozjanskega
odreda 8, Štore, diplomo Pedagoške akade-
mije, izdana leta 1990. s-14143

Mrčan Jure, Dražgoška 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13040.

Mužič Miha, vojaško knjižico, št. AB
011999. p-14160

Munda Martin, Titova 18, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
15625. g-14167

Murn Devana, Ragovska 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13109.
g-14195

Murovec Danilo, Ponikve 43, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, izdala UE Idri-
ja. p-14047

Muršič Sabina, Destrnik 41, Destrnik,
delovno knjižico, št. 49474. p-14041

Nanić Izet, Varaška Rijeka, Bosanska
Krupa, zaključno spričevalo Srednje grad-
bene in ekonomske šole v Ljubljani. s-14002

Nemec Aleksander, vojaško knjižico, št.
BC 42439. p-14152

Nikolič Snežana, Brodarska 12, Litija,
diplomo Srednje trgovske šole, izdana leta
1990. s-14291

Nose Franc, Kidričeva c. 69, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18633. s-14009

Novak Dušan, Vanča vas 52, Tišina, po-
trdilo o znanju CPP, št. 33112. p-14038

Novak Martin, Pršetinci 26, Tomaž, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 6786.
g-14201

Novak Mojca, Tugomerjeva ulica 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Trgovske
šole, izdano leta 1979, na ime Gindiciosi
Mojca. s-14293

Novak Robert, Na Lazu 1, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24380.
g-14248

Nučič Eva, Zelena pot 17, Logatec, spri-
čevalo 3. letnika, izdala Srednja zdravstve-
na šola in gimnazija v Ljubljani leta 1995.
s-14130

Ožek Robert, vojaško knjižico, št. AB
34691. p-14153

Oberčkal Ana, Česnikova 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7322.
s-14281

Ognjanovič Dragoplav, Ulica Pariške Ko-
mune 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 842915, št. reg. 113528. s-14177

Ograjšek Barbara, Mucherjeva 4, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33475.
s-14355

Ogrinc Alojz, Črmošnjice 25, Stopiče,
delovno knjižico. g-14033

Opalk Vinko, Ljubljanska 84, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 1-AO 283620.
g-14314

Operčkal Iztok, Voduškova 2, Vojnik,
vozniško dovoljenje. p-14025
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Orehek Boža, Gmajnica 102, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11050.
s-14222

Osredkar Igor, Vaše 30 B, Medvode, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17903. s-14259

Ostojič Goran, Nusdorferjeva 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5720.
s-14315

Oven Dušan, Rožna dolina c. XV 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne lesne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1975. s-14240

Ozimek Tanja, Istrska c. 99, Koper, in-
deks Mariborske univerze. g-14083

Palčar Kristjan, Velika Račna 1, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 2058. s-14202

Pantelič Ksenja, Topniška ulica 19, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šoleza gostinstvo in turizem, izdano leta
1994. s-14292

Papež Alojz, Klečet 25, Žužemberk, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE No-
vo mesto. g-14032

Pavlek Ivan, Gubčeva 8, Brežice, zava-
rovalno polico, št. 0344305. p-14034

Peer Jure, Molniške čete 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27426.
s-14178

Peklar Mirko, Gore 37, Dol pri Hrastni-
ku, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, izda-
la UE Hrastnik. g-14073

Perenič Iztok, Rozmanova 14, Ilirska Bi-
strica, maturitetno spričevalo Kadetske šole,
št. II-298/17-80/81. s-14329

Pesjak Jože, Pod lipami 22, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 26669. p-14096

Petkovšek Vesna, Vilharjeva 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31987.
s-14187

Petrej Bojana, Selovec 39, Dravograd,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1990. s-14003

Pezdirc Darja, Smrtnikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šo-
le tiska in papirja, izdano leta 1994.
s-14074

Pečkaj Peter, Matrin hrib 14, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5001.
s-14179

Pečnik Aya, Gorenjskega odreda 6,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole in Gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1994. s-14285

Pintar Branka, Blejska Dobrava 40, Blej-
ska Dobrava, spričevalo o končani OŠ.
g-14164

Planinšek Marijan, Gubčeva 7, Slovenj
Gradec, spričevalo, št. 35-80 Gradbenegai-
zobraževalnega centra B. Kraigherja v Ma-
riboru. g-14176

Platiše Metod, Poče št. 31, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 6731, iz-
dala Občina Idrija. s-14170

Podgrajski Boris, Žabjak 51, Ptuj, spriče-
valo - strojniški in viličarski tečaj. g-14064

Podkubovšek Štefan, Žice 8/A, Loče pri
Poljanah, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 6808. p-14084

Pogačnik Miroslav, Zelenica 11 A, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.S
659746, št. reg. 2585. s-14053

Polak Peter, Cesta na ključ 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
317624. s-14066

Polanc Tina, Goriče 42 B, Kranj, dijaško
mesečno vozovnico, št. 23329. s-14217

Poljanc Franc, Sebenje 24, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4688.
g-14359

Poljšak Nevenka, Hrvatini 147, Anka-
ran, potrdilo št. 11586. g-14265

Poljšak Tadej, Trubarjeva cesta 42, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
145942, S 934165, izdala UE Ljubljana.
s-14142

Polutnik Zdravko, Rimska c. 6, Laško,
spričevalo. p-14095

Potočnik Anica, Na otoku 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 844, izdala UE
Celje. p-14174

Potočnik Miloš Bojan, Glinškova ploš-
čad 4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu, izdala Gradbena tehniška šola v Ljub-
ljani, industrijski odsek, leta 1964. s-14072

Praprotnik Janko, Prezrenje 11, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
13783. g-14085

Predan Žiga, Ziherlova ulica 4, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31998.
s-14220

Prelovšek Andrej Mitja, Zarnikova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18301, S, 446664, izdala UE Ljub-
ljana. s-14161

Prokofjev Boris, Ul. bratov Učakar 82,
Ljubljana, spričevalo aranžerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1964. s-14225

Prudič Boštjan, Verje 6, Medvode, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 194029. s-14121

Pucelj Damijan, Tržaška cesta 8, Ljub-
ljana, diplomo Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. s-14025

Pukmaister Štefan, Slatina 7, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 5141. p-14046

Pupič Barbara, Huje 5, Kranj, potrdilo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostins-
tvo in turizem na Bledu. g-14039

Ržen Božo, Cesta Ceneta Štuparja 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 62894, št. reg. 182069. s-14210

Radić Milutin, Prvomajska ulica 11,
Ljubljana, delovno knjižico. s-14065

Rakita Rok, Škapinova 14, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 33340. p-14050

Ramšak Damjan, Skorno 17, Šmartno ob
Paki, zavarovalno polico in kupone, št.
242306. g-14006

Rančič Stojan, vojaško knjižico, št. AB
02199. p-14161

Ravnik Luka, Privas 6, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 31651. s-14283

Razinger Primož, Hrušica 94, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-14173

Rebula Vojko, Praprotnikova ulica 7,
Ljubljana, diplomo Tehnične šole za elek-
trotehniško stroko v Ljubljani, izdano leta
1968. s-14241

Remec Tomo, vojaško knjižico, št. AB
02165. p-14162

Remic Pečar Tanja, Bohinjska Bela 53,
Boh. Bela, maturitetno spričevalo, izdano
leta 1973. g-14165

Repnik Tatjana, Zg. Palovče 1 D, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14995. s-14254

Ribič Natalija, Podturn 5, Trebelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10203. s-14183

Ritonja Marjan, Novi svet 10, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14230. s-14020

Rodela Romina, Bonini 51/A, Koper,
vozniško dovoljenje. g-14157

Rolih Andrej, Levčeva 14, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28933, izda-
la UE Domžale. s-14111

Rolih Andrejka, Levčeva 14, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28934,
izdala UE Domžale. s-14110

Rudnik Rudi, Celje, vozniško dovolje-
nje, št. 38416. p-14049

Rutar Uroš, Kamna 40 c, Kobarid, voz-
niško dovoljenje, št. 2319, izdala UE Tol-
min. p-14028

Ruzzier Daniela, Liminjanska c. 94, Por-
torož, dijaško mesečno vozovnico, št. 5525.
s-14347

Sakelšek Rihard, Jamnikarjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 929449, št. reg. 185817. s-14368

Salešević Derviš, Raškovac BB, Sanski
most, spričevalo Srednje gardbene ineko-
nomske šole v Ljubljani. s-14094

Sedlar Matej, Titova 53 b, Jesenice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole,
št. 251/93. g-14154

Seferagič Jasmin, Vrečkova 11, Kranj,
indeks , št. 32411. g-14352

Sever Dimitrij, Vrhovci c. XXI 23, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-14075

Sever Marin, vojaško knjižico, št. AH
63126. p-14154

Sešek Armin, Pod ježami 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000877, št. reg. 202261. s-14171

Sešel Ivan, Petelinškova 5, Vojnik, za-
varovalno polico, št. 0219615. g-14350

Simič Miha, Staje 4, Ig, dijaško mesečno
vozovnico, št. 853. s-14237

Sitar Tilen, vojaško knjižico, št. AB
33151. p-14163

Siter Boštjan, Šešče pri Preboltu 60, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BCEgh, št.
S 318954. p-14125

Skaper Marjan, Nemčavci 15/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 25757.
p-14013

Skok Janez, Suhadole 46 b, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18579, izda-
la Upravna enota Kamnik. s-14289

Skopec Natalija, Planinska 24, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 30520.
s-14338

Slak Jože, Brezje 15/B, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, 16906. g-14166

Slamnik Marko, Žirovnica 50, Žirovni-
ca, zaključno spričevalo. g-14017

Smonkar Janez, Šmartno 80, Šmartno pri
Slovenj Gradcu spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka za avtomehanike v Mariboru. g-14149

Sotler Gabrijela, Trubarjeva 56, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 23769. p-14094

Srdarev Dunja, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31735.
s-14011
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Srpak Damir, Sivica 131, Čakovec, di-
plomo Srednje šole za energetiko, izdana
leta 1989. s-14227

Stanojevič Dragoslav, Stara cesta 7, Ra-
kek, vozniško dovoljenje, kat. BGHC, št.
6213. s-143616

Staus Barbara, Gerbičeva 51 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 20230.
s-14114

Stergar Špacapan Branka, Ukmarjeva 22,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. SI
20024. g-14323

Sterle Toni, Dolinška 48/c, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-14253

Stopar Terezija, Prede, Cesta 2. okt. 28,
Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE Ko-
per. g-14271

Strajnar Janez, Dražgoška ulica 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,št.
S 926090, št. reg. 50811. s-14159

Strgar Franc, Kolodvorska 39, Bled, de-
lovno knjižico, izdala UE Radovljica.
g-14308

Strmšek Darko, Ceranjeva 20 c, Ljuto-
mer, spričevalo o končani OŠ, št. 466, let-
ni8k 1989. g-14084

Šabić Muhamed, Cesta Toneta Tomšiča
70/c, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH. g-14255

Šabič Sabina, C. Toneta Tomšiča 70/c,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
g-14256

Šajatovič Tatjana, Na obrh 10, Metlika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23692, iz-
dal LPP. s-14229

Šavora Vlado, vojaško knjižico, št. BC
043565. p-14164

Šelih Ivanka Adriatic d.d., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0281640. g-14093

Šelih Ivanka Adriatic d.d., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0278506. g-14194

Šijanec Marija, Tugomerjeva 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-14133

Šinko Marko, vojaško knjižico, št. AB
21308. p-14165

Šinkovec Joško, Hotavlje 78, Gorenja
vas, dijaško mesečno vozovnico, št. 16948.
s-14200

Šipič Maša, Reboljeva ulica 11, Mengeš,
indeks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-14023

Škodler Melhior, Frankovo naselje 73,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 11855. s-14010

Škrabl Roman, Vidovica 23, Pristava, di-
plomo. g-14273

Škrjanc Aleš, Levarjeva ul.41, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
195907, izdal MSNZ Ljubljana. s-14115

Škušek Renata, Bilečanska ulica 2, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-14221

Štamulak Branko, Stari trg 255, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, št. 291952.
p-14048

Štebe Anton, Moste 2, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11548,
izdala UE Kamnik. s-14071

Štembergar Breda, Ul. Tonete Tomšiča
10, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. S 001016058. s-14280

Štimac Janez, Zikova 3, Kamnik, potrdi-
lo o znanju CPP, št. 1331, izdala občina
Kamnik.

Štravs Janko, Novi trg 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 689937,
ser. št. 149193. s-14207

Štukelj Ana Marija, Kersnikova 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
88. s-14170

Štular Vojko, Galetova 22, Kranj, vo-
zovnico, izdala Alpetour Škofja Loka, izda-
na na ime Rok Štular. g-14309

Šuštar Marjeta, Tirna 9 a, Sava, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BFGH, št. 4615.
p-14014

Šučur Mladen, vojaško knjižico, št. BC
044289. p-14166

Tavčar Marko, Iovanji grad 13, Komen,
potrdilo o opravljenem strokovni usposob-
ljenosti za trg. poslovodjo, izdano leta 1995.
g-14261

Tkavc Dario, Stara 20, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 19887. p-14054

Tome Stanko, Prušnikova 34, Ljubljana,
vozovnico s 100% popustom, št. 1491.
s-14134

Tominc Rafael, Šmihel pod Nanosom,
Postojna, zavarovalno polico, št. AO
0218214. g-14190

Tripković Aleksander, vojaško knjižico,
št. BC 022284. p-14167

Turšič Tamara, Prisojna ulica 1, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1994. s-14135

Urbančič Gregor, Slovenska cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969831, št. reg. 174422. s-14140

Urbančič Nejc, Potrčeva 20, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 601.
s-14061

Uršič Robert, Novelo 7, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH. p-14043

Ušaj Erik, Preserje 31, Šempeter, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica.
p-14129

Vajs Vlasta, Zg. Vižina 30, Radlje, za-
ključno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Slovenj Gradec, izdano leta 1981. p-14082

Valšič Romana, Gerbičeva 51 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15850.
s-14287

Vasle Florjan, Ponikva 65, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 80457.
p-14045

Vidmar Peter, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, potrdilo o znanju CPP.
p-14008

Vidrih Marjan, Ul. heroja Simončiča 10,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6273. s-14218

Vilar  Mitja,  Ljubljanska  24,  Šmarje
Sap, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9685, izdala Upravna enota Grosuplje.
s-14138

Voglar Margareta, Bistriška 42, Poljča-
ne, zavarovalno polico, št. 0196638.
g-14175

Vogrinec Slavko, Mala vas16/a, Gori-
šnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
15314, izdala UE Ptuj. g-14322

Vojvodić Ilija, Lončarska ul. 42, Dole-
nja vas, zavarovalno polico, št. 0321343.
g-14262

Volek Vlasta, Dol pri Borovnici 20, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1228. s-14264

Volčanšek Viktor, Močnikova 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
13230. s-14199

Vovko Elizabeta, Kresna ulica 3, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9407,
izdala UE Trebnje.

Vrečar Anton, vojaško knjižico, št. AB
01918. p-14168

Vugdalić Muamer, Klanska ulica 13,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 2089, št. reg. 180567. s-14148

Winter Simon, Lopata 55, Celje, vozniš-
ko dovoljenje, št. 35561. p-14134

Zaletel Marija, Trg F. Fakina 2 a, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3894.
s-14080

Zamuda Drago, Galušak 6, Videm ob
Ščavnici, delovno knjižico. p-14035

Zatler Marko, Ježica 18 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 596862.

Zaveršnik Saška, Parižlje 39/B, Braslov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
452367. p-14085

Zbašnik Senegačnik Martina, Šeškova
10, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 1974. s-14294

Zdešar Anja, Preglov trg, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19511.
s-14344

Zelič Zvonko, Šentrupert 36, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, izdala UE Laško.
p-14001

Zemljič Pia, Mazijeva 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36276.
s-14267

Zgonc Mateja, Srednjevaška ulica 25,
Lavrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 842292, št. reg. 149624. s-14030

Zgonc Milan, vojaško knjižico, št. AB
01636. p-14155

Zgonec Robert, Fabianijeva ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 272708.
s-14349

Zupan Neža, Maistrova 1, Mengeš, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 01633.
g-14321

Zupanc Franja, Postaja 68, Mirna peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6457.
g-14036

Žižek Štefan, Hotiza 36, Lendava, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 891.
p-14044

Žibert Biserka, Pucova 5, Celje, zavaro-
valno polico, št. 0341033. g-14015

Živec Biserka, Grudnova ulica 16, Piran,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Piran št. 26/75, izdano leta 1975 na ime
Čamer Biserka. s-14334

Žolger Leon, Glagoljaška 1, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 26344. g-14024

Žugič Irena, Škerjančeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14462.
s-14258

Žura Drago, Celovška 136, Ljubljana,
indeks Fakultete za organizacijske vede v
Kranju.
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Sodni register

Rg-10712

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01490 z dne 31. 1. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAKOS, Kranj, d.o.o., Kuti-
nova 17, Kranj, pod vložno št. 1/00826/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovnega kapitala in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5326958
Firma: MAKOS, podjetje za trgovino,

storitve in zastopništvo, Kranj, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKOS, Kranj, d.o.o.
Sedež: Kranj, Ljubljanska 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Kos Marta, Kranj, Kuti-

nova 17, vstop 1. 2. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16171

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00383 z dne 10. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa PEKTER, trgovsko podjetje in
storitve, d.o.o., Kranj, Spodnja Besnica
31,  Zgornja  Besnica,  pod  vložno  št.
1/01525/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, ustanovitelja, uskla-
ditev dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5411947
Firma: J IN B ČERNIVEC IN DRUGI,

trgovina in računovodske storitve, d.n.o.,
Kranj

Skrajšana firma: J IN B ČERNIVEC IN
DRUGI, d.n.o., Kranj

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Kranj, Grintovška 25
Ustanovitelja: Černivec Jolanda, Kranj,

Grintovška 25, vstop 26. 1. 1995, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Pipan Bojan, Kranj, Kališka
14, vstop 27. 3. 1995, vložek 1.000 SIT, od-
govornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Košir Miran, razrešen 26. 3. 1995; druž-
benik Pipan Bojan, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Černivec Jolanda, imenovana 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 10. 4. 1995: 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje.

Rg-16231

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00764 z dne 18. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05474/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5898048
Firma: BELKOM, telekomunikacijska,

računalniška in elektro oprema, d.o.o.
Skrajšana firma: BELKOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Britof 135
Osnovni kapital: 1,713.000 SIT
Ustanovitelj: Beton Dušan, Kamna Go-

rica, Kamna Gorica 56, vstop 4. 5. 1995,
vložek 1,713.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Beton Dušan, imenovan 4. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 5. 1995: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in
televizijskih oddajnikov, telefonskih in te-
legrafskih aparatov; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen op.; 3330 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3640 Proi-
zvodnja športnih izdelkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključ-
na gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, sku-
paj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-

belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6420
Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9303 Druge storitve za nego telesa.

Rg-16241

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01339 z dne 16. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DONNA, podjetje za trgovino,
Lesce, d.o.o., Dežmanova 3, Lesce, pod
vložno št. 1/03480/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5652073
Osnovni kapital: 3,866.000 SIT

KRANJ
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Ustanoviteljica: Šimnovec Marjeta, Les-
ce, Dežmanova 3, vstop 26. 5. 1992, vložek
3,866.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-16311

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00549 z dne 19. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05478/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5894964
Firma: BERNIK & BERNIK, trgovina,

zastopanje, gostinstvo, uvoz, izvoz, d.n.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: BERNIK & BERNIK,
d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice, Ulica Staneta Boka-
la 1

Ustanovitelja: Bernik Viljem in Bernik
Blaženka, oba Jesenice, Ulica Staneta Bo-
kala 1, oba vstopila 23. 3. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ber-
nik Viljem, imenovan 23. 3. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev; Ber-
nik Blaženka, imenovana 23. 3. 1995, kot
poslovodkinja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 5. 1995: 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5511 Dejav-
nost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530
Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7140 Izposojanje izdelkov široke po-
rabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-16629

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 1771/93 z dne 31. 3.
1994 pod št. vložka 1/5273/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o., s temile podatki:

Ime firme je: VENERA SHOP – pod-
jetje za trgovino in storitve, Zg. Jezersko,
d.o.o.

Skrajšana  firma  je:  VENERA  SHOP,
Zg. Jezersko, d.o.o.

Sedež je: Zg. Jezersko 82, p. Zg. Jezer-
sko

Ustanovna vloga družbe je 1,771.200
SIT.

Ustanovitelja sta Florijan Dolžan, Go-
renjska c. 16, Kranj in Marjan Grajzar, Sa-
jevčevo naselje 9, Šenčur, vsak do 1/2.

Dejavnost podjetje je: gostinstvo in turi-
zem; izposojanje video filmov, revij in lite-
rature; prodaja nepremičnin; prevoz oseb in
tovora v cestnem prometu; trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi; trgovske storitve: posredovanje,
zastopanje, raziskava tržišča in pospeševa-
nje prodaje, storitve reklame in ekonomske
propagande; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; organizacija razvedril-
nih dejavnosti; igre na srečo; dejavnosti za
izboljšanje telesnega stanja in razpoloženja.

Družba ima v pravnem prometu neome-
jena pooblastila in jamči za svoje obvezno-
sti z vsemi sredstvi družbe.

Družbo zastopa in predstavlja direktor
Florijan Dolžan, neomejeno. Enako poobla-
stilo ima tudi Marjan Grajzar.

Rg-16646

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 1826/93 z dne 11. 2.
1994 pri subjektu vpisa SRL, podjetje za
proizvodnjo in prodajo drogerijskih iz-
delkov,  d.o.o.,  Ljubljana,  Dolenjska  c.
45d, pod vložno št. 1/5248/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, spremembo ustanoviteljev, razširi-
tev dejavnosti in spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje s temile podatki:

Firma se odslej glasi: NEDRA, gostin-
sko turistična dejavnost, d.o.o., Jesenice,
Slavka Likoviča 9

Skrajšana firma: NEDRA, d.o.o., Jese-
nice

Sedež firme: Jesenice, Slavka Likovi-
ča 9

Izbriše se ustanoviteljica mag. Ritonja
Slavica Alojzija, Ljubljana, Dolenjska c.
45d.; nova ustanoviteljica je: Knific Neda,
Jesenice, Slavka Likoviča 9.

Dejavnost se razširi za: trgovina na de-
belo in drobno z živilskimi in neživilskimi
proizvodi.

Dosedanji direktorici mag. Ritonja Sla-
vici Alojziji preneha zastopanje; firmo od-
slej zastopa Neda Knific, direktorica druž-
be, ki zastopa družbo neomejeno.

Rg-16781

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/02566 z dne 15.
9. 1994 pri subjektu vpisa KROJ, modna
konfekcija Škofja Loka, d.d., pod vložno
št. 1/00055/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5033250
Firma: KROJ, modna konfekcija, d.d.,

Škofja Loka
Skrajšana firma: KROJ, d.d.
Sedež:  Škofja  Loka,  Kidričeva  ce-

sta 81
Osnovni kapital: 168,700.000 SIT
Ustanovitelji: Odškodninski sklad Ljub-

ljana, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vstop 14.
2. 1994, vložek 16,870.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; Pokojninski sklad, Ljub-
ljana, Kolodvorska 15, vstop 14. 2. 1994,
vložek 16,870.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad za razvoj, Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 14. 2. 1994, vložek
33,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; udeleženci notranjega odkupa, vstopili

14. 2. 1994, vložek 67,480.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; udeleženci interne
razdelitve, vstopili 14. 2. 1994, vložek
33,740.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Ziherl Janez, razrešen 19. 4. 1994;
direktor Divjak Anton, imenovan 19. 5.
1994, Škofja Loka, Groharjevo naselje 4,
začasna uprava – zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-16822

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju je s sklepom Srg št. 94/01442 z dne 18.
11. 1994 pri subjektu vpisa THAI, trgovi-
na, zastopstvo, agencija, d.o.o., Kranj, pod
vložno št. 1/01922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in sede-
ža, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5532728
Firma: THAICO, trgovina, zastopstvo,

agencija, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: THAICO, d.o.o., Ra-

dovljica
Sedež: Radovljica, Vrbnje 60
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Bremec Tatjana, Kranj,

Mlakarjeva 22, vstop 20. 12. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1994:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 522 Trgovina na drobno z živili, pijača-
mi, tobakom v specializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov
(bari); 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6023 Drug kopenski potniški pre-
voz; 6210 Zračni prevoz na rednih progah;
6220 Izredni zračni prevoz; 6323 Druge po-
možne dejavnosti v zračnem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7414 Podjetniško
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in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti, d.n.; 8042 Drugo izobra-
ževanje; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
9261 Obratovanje športnih objektov; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki.

Rg-17761

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02026 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GALVO INGENERING, d.o.o.
Tržič, Pot na polje 28, Tržič, pod vložno
št. 1/00410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča začetek redne likvidacije, spremem-
bo firme in naziva osebe, pooblaščene za
zastopanje, sklep skupščine o začetku redne
likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5291143
Firma: GALVO INGENERING, pod-

jetje za inženiring, conzulting, proizvod-
njo, zastopanje in trgovino, d.o.o., Tržič –
v likvidaciji

Skrajšana firma: GALVO INGENER-
ING, d.o.o., Tržič – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Perko Marjan, Tržič, Pot na polje 28,
razrešen 28. 5. 1994 in imenovan za likvi-
datorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20323

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01140 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa TELE-TIVI, telekabelski engi-
neering, d.o.o., Kranj, Tuga Vidmarja 2/8,
Kranj, pod vložno št. 1/02819/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo in uskladitev de-
javnosti s standarno klasifikacijo s temile
podatki:

Matična št.: 5560705
Osnovni kapital: 1,588.000 SIT
Ustanovitelj: Škofic Iztok, Kranj, Gol-

niška c. 113, vstop 17. 12. 1991, vložek
1,588.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 7. 1995: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6420 Telekomunikacije;
6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7481 Fotografska dejavnost; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9211 Sne-
manje filmov in videofilmov; 9212 Distri-
bucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-

levizijska dejavnost; 92511 Dejavnost knjiž-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-20395

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01374 z dne 21. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa VARL SERVIS, d.o.o., Gore-
nja vas, Lučine 12, Gorenja vas, pod vlož-
no št. 1/02273/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovnega kapi-
tala in spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5493501
Firma: VARL SERVIS, podjetje za tr-

govino, gostinstvo in storitve, d.o.o., Go-
renja vas

Skrajšana firma: VARL SERVIS, d.o.o.,
Gorenja vas

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Luznar Marija, Gorenja

vas, Lučine 24, vstop 27. 2. 1991, vložek
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cankar Jožef, Gorenja vas, Dolge njive 3,
vstop 27. 2. 1991, vložek 500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja; Cankar Matija,
Gorenja vas, Dolge njive 3, vstop 27. 2.
1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost se razširi na: proizvodnja: pro-
izvodnja kruha in peciva ter proizvodnja
papirnate embalaže.

Rg-20398

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03519 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ALPLES POHIŠTVO, d.o.o.,
Češnjica 48a, sedež: Češnjica 48a, Želez-
niki, pod vložno št. 1/02432/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah ter uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5501601
Osnovni kapital: 63,595.903,50 SIT
Dejavnost, vpisana dne 17. 7. 1995: 2040

Proizvodnja lesene embalaže; 3611 Proiz-
vodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvod-
nja pohištva za poslovne in prodajne pro-
store, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja
kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-20399

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03298 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa SCORP, podjetje za trgovino
in storitve Naklo, d.o.o., Krakovo 35, Na-
klo, pod vložno št. 1/04508/00 vpisalo v

sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in sedeža, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah, povišanje osnovne vlo-
ge, spremembo dejavnosti, osebe, poobla-
ščene za zastopanje in ustanoviteljev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5740096
Firma:  H  STYLE,  izdelovanje  lahke

obutve, d.o.o., Naklo
Skrajšana firma: H STYLE, d.o.o., Na-

klo
Sedež: Naklo, Stara cesta 45
Osnovni kapital: 2,460.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Zdravko, izstop

10. 11. 1994; Urh Vesna, izstopila 10. 11.
1994; Majeršič Mateja, Tržič, Koroška 27,
vstop 10. 11. 1994, vložek 1, 230.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Hribar Peter,
Naklo, Stara c. 45, vstop 10. 11. 1994, vlo-
žek 1,230.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mar-
kič Zdravko, razrešen 10. 11. 1994; Urh
Vesna, razrešena 10. 11. 1994; direktorica
Majeršič Mateja, imenovana 10. 11. 1994,
Tržič, Koroška 27, zastopa družbo brez
omejitev; Hribar Peter, imenovan 10. 11.
1994, Naklo, Stara c. 45, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 1930
Proizvodnja obutve.

Rg-20403

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01670 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  INFOTRADE  PLUS,  d.o.o.,
Kranj, Cesta Jaka Platiše 13, Kranj, pod
vložno št. 1/01451/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povišanje osnovne-
ga kapitala in razširitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5410843
Firma: INFOTRADE PLUS, Podjetje

za inženiring in razvoj projektov, d.o.o.,
Kranj

Skrajšana firma: INFOTRADE PLUS,
d.o.o., Kranj

Osnovni kapital: 34,502.000 SIT
Ustanovitelj: Bešlagič Edi, Kranj, Pre-

doslje 185, vstop 7. 6. 1990, vložek
34,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja.

Dejavnost se razširi na: trgovina na de-
belo (tudi v tranzitu) in na drobno z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi oziroma z
blagom iz vseh živilskih in neživilskih tr-
govskih strok; prirejanje športno – rekrea-
cijskih prireditev za otroke in odrasle; pri-
rejanje tečajev za poučevanje tujih jezikov,
prevajanje; sklepanje pogodb o avtorskem
delu; opravljanje menjalniških poslov; sve-
tovalna dejavnost na področju financ; davč-
no in ekonomsko svetovanje; trgovina na
debelo in drobno z avtomobili, avtomobil-
skimi deli in avtomobilsko opremo.

Rg-20404

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01131 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa NA M, podjetje za trgovino in
svetovanje  s  področja  zdrave  prehra-
ne,  Senično  19,  Križe,  pod  vložno  št.
1/01383/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, povišanje osnov-
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nega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5413257
Firma: PELIN, podjetje za trgovino in

svetovanje s področja zdrave prehrane,
d.o.o., Križe

Skrajšana firma: PELIN, d.o.o., Križe
Osnovni kapital: 1,544.573 SIT
Ustanovitelj: Ahačič Marjan, Križe, Se-

nično 19, vstop 1. 9. 1993, vložek 1,544.573
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20413

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/02052 z dne 19. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa GEPARD, Radovljica, d.o.o.,
Kranjska 15, Radovljica, pod vložno št.
1/01103/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovne vloge in spre-
membo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5361834
Firma: GEPARD, uvozno-izvozno pod-

jetje, Radovljica, d.o.o.
Skrajšana firma: GEPARD, Radovlji-

ca, d.o.o.
Sedež: Radovljica, Mošnje 66
Osnovni kapital: 1,502.163 SIT
Ustanovitelj: Kolarič Peter, Radovljica,

Kranjska 15, vstop 25. 3. 1990, vložek
1,502.163 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20417

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00998 z dne 19. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05565/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904846
Firma: SEDŽEK IN DRUŽBENIK,

podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.,
Jesenice

Skrajšana firma: SEDŽEK IN
DRUŽBENIK, d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Jesenice, C. železarjev 7
Osnovni kapital: 147.000 SIT
Ustanovitelja: Sedžek Marjan, Jesenice,

C. Cirila Tavčarja 3 in Jezeršek Nikolaj,
Gozd Martuljek, Globela 28, oba vstopila
31. 5. 1995, vložila po 73.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Se-
džek Marjan, imenovan 31. 5. 1995, kot
poslovodja zastopa družbo brez omejitev;
Jezeršek Nikolaj, imenovan 31. 5. 1995,
kot poslovodja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 19. 7. 1995: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela: 4532
Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5233 Trgovina na drobno s koz-
metičnimi in toaletnimi izdelki; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 55302 De-
javnost okrepčevalnic.

Rg-20421

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00725 z dne 20. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05571/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev domače podružni-
ce s temile podatki:

Matična št.: 5863015001
Firma: KOVAČ KROPA –

PODRUŽNICA PACUG, proizvodnja, go-
stinstvo in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: KOVAČ KROPA –
PODRUŽNICA PACUG, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Portorož, Pacug 10
Ustanovitelj: Kovač Kropa, proizvodnja,

gostinstvo in turizem, d.o.o., Kropa, Kropa
1A, vstop 4. 4. 1995, odgovornost: vpisan
kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Staroverski Metod, imenovan 4. 4.
1995, Radovljica, Cankarjeva 30, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 2734
Vlečenje žice; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-20422

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00659 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ISKRA – industrijsko stori-
tveni inženiring, ISKRA – ISI, Ljubljan-
ska 24A, Kranj, pod vložno št. 1/02397/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
skupščine o začetku redne likvidacije, spre-
membo firme in spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5368626
Firma: ISKRA, industrijsko storitveni

inženiring, d.o.o., – v likvidaciji
Skrajšana firma: ISKRA – ISI, Kranj,

d.o.o. – v likvidaciji
Osnovni kapital: 363.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Kreft Marija, razrešena 28. 2.
1995; likvidacijska upraviteljica Kleindienst
Irena, imenovana 21. 3. 1995 Kamnik, Pod-
gorje 1A, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20425

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00664 z dne 6. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa LIPA, trgovina na drobno in de-
belo, d.o.o., Tržič, Zvirče 20a, Tržič, pod
vložno št. 1/00507/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5300096
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5010

Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-

li; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; trgovina s posameznimi deli in
opremo; 50401 Trgovina na debelo z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgo-
vina na drobno z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo 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 predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5124 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
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5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebš-
činami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda.

Rg-20433

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03791 z dne 11. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa MM TABOR, gostinstvo in tu-
rizem, trgovina in avtoservis, Podbrezje,
d.o.o., Podbrezje 246, Kranj, pod vložno
št. 1/01564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge, us-
kladitev dejavnosti in spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:

Matična št.: 5414750
Osnovni kapital: 1,611.000 SIT
Ustanovitelja: Markič Robert, Kranj,

Podbrezje 246, vstop 1. 9. 1990, vložek

1,601.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Maček Janko, Tržič, Zvirče 28A, vstop 1. 9.
1990, vložek 10.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maček Janko, razrešen 20. 12. 1994;
direktor Markič Robert, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 11. 7. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-20440

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01094 z dne 12. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05559/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5909716
Firma: DIFA – TRADING, proizvod-

nja in trženje, d.o.o., Jesenice
Skrajšana firma: DIFA – TRADING,

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

govornostjo
Sedež: Jesenice, Kidričeva 36A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mrak Jernej, Žirovnica,

Moste 11/f, vstop 29. 6. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Smolej Boris, Jesenice, Šmidova 28, vstop
29. 6. 1995, vložek 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Mrak
Jernej, imenovan 29. 6. 1995, kot poslovod-
ja zastopa družbo brez omejitev; Smolej Bo-
ris, imenovan 29. 6. 1995, kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 2731
Hladno vlečenje; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga predelava
železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zunaj
standardov ECSC; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in prekri-
vanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Rg-20443

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00889 z dne 14. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05562/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904200
Firma: SAMDOM, trgovsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SAMDOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žabnica, Žabnica 68
Osnovni kapital: 2,000.000 SIT
Ustanovitelja: DOM TRADE, Trgovin-

sko podjetje, d.o.o., Žabnica, Žabnica 68,
vstop 26. 4. 1995, vložek 1,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; SAM, Podjetje
za komercialni inženiring, d.o.o., Domžale,
Pod hribom 2, Prelog, vstop 26. 4. 1995,
vložek 1,000.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Hafner Marko, imenovan 26. 4. 1995,
Žabnica, Žabnica 68, zastopa družbo brez
omejitev, razen za posle glede razpolaganja
z nepremičninami, njihovim delom ali o
obremenitvi nepremičnin, prevzemanju jam-
stev ter druge posle, katerih vrednost prese-
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ga tolarsko protivrednost 50.000 DEM po
srednjem tečaju Banke Slovenije, katere lah-
ko direktor sklene le na podlagi predhodne-
ga soglasja skupščine; prokurist Sedeljšak
Anton, imenovan 26. 4. 1995, Domžale, Pod
hribom 2, Prelog.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Rg-20444

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01701 z dne 14. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa VIOLA, Trgovina s pohištvom,
Drulovka  6A,  Kranj,  pod  vložno  št.
1/04582/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povišanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5745969
Firma: VIOLA, trgovina s pohištvom,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: VIOLA, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Božovič Miloš, Kranj,

Kriška 26 in Kopar Dragica, Kranj, Drulov-
ka 6A, oba vstopila 6. 4. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20447

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/03479 z dne 20. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa SLAVEC, trgovina, svetova-
nje in zastopanje, Kranj, d.o.o., Sp. Be-
snica  163,  Zg.  Besnica,  pod  vložno  št.
1/05160/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev in razširitev dejavnosti,
spremembo firme in sedeža s temile po-
datki:

Matična št.: 5803659
Firma: DR. SLAVEC, Specialistične zo-

bozdravstvene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DR. SLAVEC, d.o.o.
Sedež: Zg. Besnica, Zg. Besnica 3a
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1995: 5118

Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 5170 Druga trgovina na debelo;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
6521 Finančni zakup (leasing); 7310 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 8513 Zoboz-
dravstvena dejavnost; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-20450

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01813 z dne 4. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa POST, podjetje za poslovno-sto-
ritvene dejavnosti, d.o.o., Kranj, Sloven-
ski trg 3, Kranj, pod vložno št. 1/03022/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povišanje osnovne vloge, spremembo firme
in sedeža ter dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5604729
Firma: SINDICOM, poslovno-storitve-

ne dejavnosti, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: SINDICOM, d.o.o.
Sedež: Kranj, Slovenski trg 6
Osnovni kapital: 3,008.000 SIT
Ustanovitelj: Svet kranjskih sindikatov

Kranj, Kranj, Slovenski trg 3, vstop 13. 12.
1991, vložek 3,008.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost se v celoti spremeni in se od-
slej glasi: posredovanje dela in posredova-
nje zaposlitve; turistično posredovanje; go-
stinske storitve nastanitve, prehrane in dru-
ge gostinske storitve (krčme, kavarne, točil-
nice, bari ipd.); trgovina na debelo (tudi v
tranzitu) in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; trgovinske storitve; zasto-
panje in posredovanje v prometu blaga in
storitev; založniška in časopisno-založniška
dejavnost; storitve na področju prometa; ra-
ziskovalno-razvojno delo; ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; pravno
svetovanje (razen odvetniških storitev); po-
slovne storitve; grafična dejavnost; računal-
niški inženiring; razvoj in vzdrževanje pro-
gramske opreme; soft ware in hard ware;
poslovno, organizacijsko, ekonomsko sve-
tovanje; finančni inženiring in finančne sto-
ritve; cestni promet (prevoz potnikov in bla-
ga v cestnem prometu ter storitve v cestnem
prometu); mestni promet (prevoz potnikov
s taksi avtomobili); funkcionalno in drugo
izobraževanje; organiziranje in izvajanje
športno-rekreativne dejavnosti (organizira-
nje tečajev, tekmovanj, prireditev ipd.);
opravljanje menjalniških poslov.

Rg-20452

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00892 z dne 4. 7. 1995 pod št.

vložka 1/05551/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904218
Firma: LUADONA, trgovsko podjetje,

d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: LUADONA, d.o.o.,

Kranj
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kranj, Cesta 1. maja 69
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Muarem Ametaj, Kranj,

Šorlijeva ulica 20, vstop 25. 5. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mua-
rem Ametaj, imenovan 25. 5. 1995, kot po-
slovodja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 4. 7. 1995: 153
Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 174 Proizvodnja tekstilnih iz-
delkov, razen oblačil; 175 Proizvodnja dru-
gih tekstilij; 451 Pripravljalna dela na grad-
biščih; 452 Gradnja objektov in delov ob-
jektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 502 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 511 Posredništvo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 512 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi surovinami in živimi živalmi; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 521 Trgovi-
na na drobno v nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 526 Trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 632 Druge
pomožne dejavnosti v prometu; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 714 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 726 Druge računal-
niške dejavnosti; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 930 Druge storitvene
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge
storitvene dejavnosti, d.n.; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 602
Drug kopenski promet; 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet.

Rg-20454

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg  št.  95/00547  z  dne  5.  7.  1995  pod
št.  vložka  1/05555/00  vpisalo  v  sodni
register  tega  sodišča  ustanovitev  družbe
z neomejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 5897335
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Firma: KOKEZA & KOKEZA, trgovi-
na z ortopedskimi in medicinskimi pripo-
močki, d.n.o, Bled

Skrajšana firma: KOKEZA & KOKE-
ZA, d.n.o., Bled

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Bled, Gregorčičeva 16
Ustanovitelja: Kokeza Jurij in Kokeza

Boža, oba z Bleda, Gregorčičeva 16, vstopi-
la 27. 3. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kokeza Jurij, imenovan 27. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Kokeza Boža, imenovana 27. 3. 1995, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995. 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na de-
belo s farmacevtskimi izdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdel-
ki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa.

Rg-20458

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01001 z dne 5. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa JANCO, proizvodno in trgovsko
podjetje, Kolodvorska 3, Kranj, pod vlož-
no št. 1/00653/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in uskladitev dejavnosti s klasifikacijo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5314879
Firma: JANCO, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: JANCO, d.o.o., Kranj
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorko Janez, Tržič,

Proletarska 9 in Švegelj Janez, Kranj, Va-
ljavčeva 1, oba vstopila 19. 12. 1989, vloži-
la po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-
men in sadik; 0113 Vinogradništvo, pride-
lovanje sadja, začimb in rastlin za pro-
izvodnjo pijač; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 1533 Druga predelava
in konzerviranje sadja in vrtnin; 1552 Proi-
zvodnja sladoleda; 1586 Predelava čaja in
kave; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;

50301 Trgovina na debelo z rezervnimi de-
li in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posa-
meznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50402 Trgovina na drobno z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravi-
la motornih koles; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgo-
vina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovi-
na na debelo z alkoholnimi in brezalkohol-
nimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s
tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobač-
nimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-

belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z ži-
vili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 5248 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi ži-
valmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-
vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 7482 Pakiranje; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij.

Rg-20460

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00927 z dne 5. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05553/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
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Matična št.: 5704022
Firma: TERMOTIM, podjetje za trgo-

vino in storitve, d.o.o., Radovljica
Skrajšana firma: TERMOTIM, d.o.o.,

Radovljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Radovljica,  Ljubljanska  ce-

sta 51
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelja: Kozelj Monika, Zgornje

Gorje, Zg. Gorje 38, vstop 25. 5. 1995,
vložek 762.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Oman Marko, Lesce, Valvazorje-
va 13, vstop 25. 5. 1995, vložek 762.500
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Oman Marko, imenovan 25. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev; Kozelj Mo-
nika, imenovana 25. 5. 1995, kot namestni-
ca direktorja zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 514
Trgovina na debelo z izdelki široke pora-
be; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom, sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvo-
di, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 524 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih iz-
delkov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6024
Cestni tovorni promet; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 2411 Proizvodnja tehničnih
plinov.

Rg-20462

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01848 z dne 5. 7. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  VERPACK  INŽENIRING,
Boh. Bela 48, Bohinjska Bela, pod vložno
št. 1/02840/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povišanje osnovne vloge,
spremembo  firme  in  uskladitev  dejavno-
sti s standardno klasifikacijo s temile po-
datki:

Matična št.: 5564590
Firma:  VERPACK,  inženiring,  pro-

izvodnja, trgovina, d.o.o., Bohinjska Bela
Skrajšana firma: VERPACK, d.o.o.
Sedež: Bohinjska Bela, Bohinjska Be-

la 48
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelja: Kosmač Primož, Jeseni-
ce, Tavčarjeva 5 in Kelbl Janko, Bohinjska
Bela, Bohinjska Bela 48, oba vstopila 10.
12. 1991, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proiz-
vodnja drugega orodja; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 7310 Raziskovanje in eksperimental-
ni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnični preiz-
kusi in analize; 7440 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 90001 Zbiranje in odvoz odpad-
kov.

Rg-20464

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00913 z dne 5. 7. 1995 pod št.
vložka 1/05556/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5904498
Firma: LOG TRADE, Izvozno – uvoz-

na družba, d.o.o.
Skrajšana firma: LOG TRADE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Žabnica, Sr. Bitnje 70
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Logar Anica, Žabnica, Sr.

Bitnje 70, vstop 25. 5. 1995, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Scholz Michael Bernd, Dresden, Brauns-
dorfer Strasse 77, vstop 25. 5. 1995, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Logar Anica, imenovana 25. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev, razen
za sklepanje poslov nad 1,200.000 SIT po-
trebuje sopodpis drugih dveh direktorjev;
direktor Scholz Michael Bernd, imenovan
25. 5. 1995, zastopa družbo brez omejitev,
razen za sklepanje poslov nad 1,200.000
SIT  potrebuje  sopodpis  drugih  dveh
direktorjev;  direktor  Logar  Drago,  ime-
novan 25. 5. 1995, Žabnica, Sr. Bitnje 70,
zastopa družbo brez omejitev, razen za
sklepanje poslov  nad  1,200.000 SIT  po-
trebuje  sopodpis  drugih  dveh  direktor-
jev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5233 Trgovina na drobno s kozmetič-
nimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in dru-
gimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje.
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Rg-3886

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06208 z dne 2. 11. 1995
pri subjektu vpisa G.E.C., trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o. Stari trg 20, Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/08323/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnikov ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5773016
Sedež: Slovenj Gradec, Stari trg 26
Osnovni kapital: 1,577.000 SIT
Ustanoviteljica: Jeseničnik Edita, Slo-

venj Gradec, Stari trg 26, vstop 31. 5. 1993,
vložek 1,577.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Jeseničnik Edita, razrešena 30. 11.
1994; direktor Jeseničnik Rudolf, imenovan
1. 12. 1994, Slovenj Gradec, Stari trg 26,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se dopolni z: zaključna in
obrtna dela v gradbeništvu.

Dejavnost se na novo glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi; storitve: komercialni posli pri
prometu blaga in storitve; izvajanje komi-
sioniranja in konsignacije blaga; marketing
in trženje raziskave; storitve reklame in eko-
nomske propagande; založniška dejavnost;
organiziranje kulturno-zabavnih prireditev;
storitve studija za snemanje zvoka; storitve
ozvočenja prireditvenih prostorov; distribu-
cija kaset in plošč ter drugih nosilcev zvo-
ka; gostinstvo: druge gostinske usluge; za-
stopanje tujih oseb pri prometu blaga in sto-
ritev; zaključna in obrtna dela v gradbeniš-
tvu.

Rg-3887

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06013 z dne 18. 10. 1995
pri subjektu vpisa USNJE-ŠPORT, proda-
ja in proizvodnja, d.o.o., Meškova 1, Slo-
venj Gradec, pod vložno št. 1/05795/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5628792
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanoviteljica: Klanšek Tanja, Slovenj

Gradec, Ulica pohorskega bataljona 11, vs-
top 4. 2. 1992, vložek 1,503.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-3888

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03462 z dne 17. 10. 1995
pri subjektu vpisa MBK, poslovne storitve
in trgovina, d.o.o., Splavarska 14, Vuze-
nica, pod vložno št. 1/05504/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5616387
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Krautberger Marina, Vu-

zenica, Splavarska 14, vstop 18. 3. 1992,

vložek 1,408.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Krautberger Bojan, Vuzenica, Spla-
varska 14, vstop 7. 6. 1994, vložek 100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3889

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04435 z dne 18. 10.
1995  pri  subjektu  vpisa  MBK,  poslovne
storitve  in  trgovina,  d.o.o.,  Splavar-
ska 14,   Vuzenica,   pod   vložno   št.
1/05504/00, vpisalo  v  sodni  register  tega
sodišča spremembo  dejavnosti  s  temile
podatki:

Matična št.: 5616387
Doda se dejavnost: proizvodnja kovin-

skih izdelkov; proizvodnja strojev in na-
prav; proizvodnja električnih strojev in apa-
ratov; proizvodnja izdelkov iz gume in pla-
stičnih mas; proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
proizvodnja usnjenih oblačil; dajanje stro-
jev in opreme brez upravljalcev v najem.

Dejavnost odslej glasi: poslovne stori-
tve: izvajanje in posredovanje poslovnih sto-
ritev ter poslovno svetovanje na področju
finančnega poslovanja, ekonomike in orga-
nizacije, planiranja poslovanja, gospodar-
skega razvoja podjetij, trženja in raziskave
trga ter ekonomske propagande, računo-
vodstva, knjigovodstva in obračuna poslo-
vanja, računalniške obdelave podatkov,
davčnega svetovanja, informacij o boniteti
gospodarskih subjektov, cenitve premože-
nja podjetij ter revizije poslovnih knjig, po-
slovnih poročil, bilanc in obračunov poslo-
vanja podjetij; trgovina na debelo z živili in
neživilskimi izdelki; trgovina na drobno z
živili in neživilskimi izdelki; trgovinske sto-
ritve: posredniške storitve, zastopniške sto-
ritve; proizvodnja tekstilne konfekcije: ob-
lačil; proizvodnja pleteninskih izdelkov; po-
sredovanje, dajanje v zakup, upravljanje in
trgovina z nepremičninami; proizvodnja ko-
vinskih izdelkov; proizvodnja strojev in na-
prav; proizvodnja električnih strojev in apra-
tov; proizvodnja izdelkov iz gume in pla-
stičnih mas; proizvodnja usnjene galanteri-
je, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
proizvodnja usnjenih oblačil; dajanje stro-
jev in opreme brez upravljalcev v najem.

Rg-3890

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/06069 z dne 11. 10.
1995 pri subjektu vpisa P.V.S., projekti-
ranje in vzdrževanje strojev in naprav,
d.o.o., Lampreče 32, Črna na Koroškem,
pod  vložno  št.  1/04865/00,  vpisalo  v
sodni register  tega  sodišča  spremembo
osnovnega  kapitala  in  uskladitev  z  za-
konom  o gospodarskih  družbah  s  temile
podatki:

Matična št.: 5567823
Osnovni kapital: 1,528.700 SIT
Ustanovitelj: Štern Stojan, Črna na Ko-

roškem, Lampreče 32, vstop 12. 12. 1991,
vložek: 1,528.700 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3891

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00062 z dne 25. 9. 1995
pod št. vložka 1/09462/00, vpisalo v sodni

register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5890144
Firma:  RALES,  trgovina  in  storitve,

d.o.o.
Skrajšana firma: RALES, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Podvelka, Lehen na Pohorju 17
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urbanc Rado, Podvelka,

Lehen na Pohorju 17, vstop 14. 2. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Urbanc Rado, imenovan 14. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 9. 1995: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proi-
zvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., razen pri prodaji farmacevtskih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 7440 Ekonomska propagan-
da.

Rg-3784

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03913 z dne 10. 10. 1995
pri subjektu vpisa ODZIV, trgovsko, pro-
izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., se-
dež: Na produ 45/a, Prevalje, pod vložno
št. 1/04320/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov in dejavnosti ter uskladitev vpi-
sa z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št. 5528089
Osnovni kapital: 1,809.437 SIT
Ustanovitelja: Pungartnik Igor, Prevalje,

Na produ 45/a, vstop 12. 7. 1991, vložek
1,447.549,60 SIT, in Kajnih Branko, Črna
na Koroškem, Lampreče 30, vstop 27. 6.
1994, vložek 361.887,40 SIT – odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995:
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2030

Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja dru-
gih izdelkov iz lesa; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 3120 Proizvodnja na-
prav za distribucijo in krmiljenje elektrike;
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3162 Proizvodnja druge električne opreme,
d.n.; 3220 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih
in televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 3640 Proizvodnja športnih izdel-
kov; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Dru-
ga gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pi-
jač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunalniških strojev ter računalniških naprav;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 9261 Obratovanje športnih objektov.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom”.

Rg-3785

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05123 z dne 25. 9. 1995
pri subjektu vpisa BIRO ZA KONSTRUK-
CIJE IN INŽENIRING MAKSIMILJAN
URANŠEK, d.o.o., sedež: Trg 4. julija 10,
Dravograd, pod vložno št. 1/01283/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5329582
Firma:   IMONT-URANŠEK,   inženi-

ring, d.o.o.
Skrajšana  firma:  IMONT-URANŠEK,

d.o.o.
Sedež: Libeliče, Libeliška gora 4
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT

Ustanovitelj: Uranšek Maksimiljan, Li-
beliče, Libeliška gora 4, vstop 13. 12. 1989,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: trgo-
vina z neživilskimi proizvodi na debelo in
drobno, uvoz in izvoz vseh vrst neživilskih
proizvodov.

Dejavnost se sedaj glasi: projektiranje:
izdelava gradbenega dela tehnične doku-
mentacije za industrijske objekte, izdelava
gradbenega dela tehnične dokumentacije za
vse vrste investicijskih objektov (razen zah-
tevne arhitekture), izdelava vseh faz tehnič-
ne dokumentacije za objekte, ki jih gradijo
občani in društva, razvojne naloge s po-
dročja konstrukcij in industrijske gradnje;
vodenje investicijskega inženiringa: vode-
nje izvajalskega inženiringa: vodenje iz-
gradnje vsakovrstnih industrijskih in drugih
investicijskih objektov, vodenje finančnega
inženiringa: opravljanje različnih finančnih
operacij, potrebnih za realizacijo projekta;
vodenje svetovalnega inženiringa: opravlja-
nje predhodnih del (razen geoloških, geo-
mehanskih, seizmoloških, vodno gospodar-
skih in ekoloških raziskav), izdelava inve-
sticijskih programov, kontrola tehnične do-
kumentacije in strokovno nadzorstvo nad
gradnjo investicijskih objektov; promet z
nepremičninami; trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno; izvajanje
storitev v tujini: izdelava ekspertiz in študij,
investicijskih programov, prostorskih in ur-
banističnih načrtov in projektov, idejnih,
glavnih in podrobnih projektov ter investi-
cijsko-teh. dokumentacije, licitacijskih ela-
boratov, strokovno tehnično nadzorstvo nad
izvajanjem investicijskih del v tujini ter nad
graditvijo investicijskih objektov; organi-
zacija graditve kompletnih objektov, izva-
jalsko in svetovalno inženirstvo, strokovna
pomoč oziroma konsultantske storitve med
gradnjo in pri delih na zgrajenih objektih;
uvoz in izvoz vseh vrst neživilskih proizvo-
dov.

Rg-3786

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00179 z dne 16. 10.
1995 pod št. vložka 1/09473/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št. 5910234
Firma: PURO TEHNIKA, podjetje za

predelavo in trženje poliuretanske pene,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  PURO  TEHNIKA,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dravograd, Mariborska cesta
66

Osnovni kapital: 52,480.000 SIT
Ustanovitelja: CMP CONSULTING,

marketing, produktion, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Celjska cesta 45, in ŠEPIČ, podjetje za
predelavo, proizvodnjo in trženje poliureta-
na, d.o.o., Obrov, Gradišče 51, vstopila 28.
7. 1995, vložila po 26,240.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Šepič Dejan, Obrov, Gradišče pri Ma-
teriji 51, in Tretjak Andrej, Slovenj Gradec,

Gradišče 6, imenovana 28. 7. 1995, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Pro-
izvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1920 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 2513 Proizvodnja
drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja
plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proi-
zvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3614 Proizvod-
nja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvod-
nja žimnic; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 3720 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5155 Trgovina na debelo s kemič-
nimi proizvodi; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., ra-
zen z orožjem in strelivom; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij.

Rg-3787

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00181 z dne 10. 10. 1995
pri subjektu vpisa BRANČURNIK, pod-
jetje za trgovino, gostinstvo in turizem,
d.o.o., sedež: Dobja vas 3, Prevalje, pod
vložno št. 1/03053/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št. 5415187
Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995:
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 5170

Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet.
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Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom”.

Rg-3788

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05010 z dne 6. 10. 1995
pri subjektu vpisa JAVUŠNIK, lesno pre-
delovalno in trgovsko podjetje, export-im-
port, d.o.o., sedež: Planina, Vuzenica, pod
vložno št. 1/07854/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in dejavnosti in uskladi-
tev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št. 5737028
Osnovni kapital: 2,021.803 SIT
Ustanovitelj: Strmšnik Ernest, Vuzeni-

ca, Sv. Vid 24, vstop 22. 2. 1993, vložek
2,021.803 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3789

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05458 z dne 21. 9. 1995
pri subjektu vpisa TOVARNA MERIL –
POSLOVNI INŽENIRING, Slovenj Gra-
dec, d.o.o., sedež: Francetova 16, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/02718/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št. 5401895
Ustanovitelji: TOVARNA MERIL-LES,

Slovenj Gradec, d.o.o. – v stečaju, Slovenj
Gradec, Francetova 16, vstop 31. 7. 1990,
vložek 1,075.706 SIT, TOVARNA
MERIL-PLASTIKA, d.o.o., Slovenj Gradec,
Pameče 153, vstop 31. 7. 1990, vložek
2,088.107 SIT, TOVARNA
MERIL-KOVINE, d.o.o., Slovenj Gradec,
Pameče 153, vstop 31. 7. 1990, vložek
1,681.882 SIT, KOPA, računalniški inženi-
ring, p.o., Slovenj Gradec, Kidričeva 14,
vstop 31. 7. 1990, vložek 1,144.688 SIT,
TOVARNA MERIL-POSLOVNI
INŽENIRING, d.o.o., Slovenj Gradec, Fran-
cetova 16, vstop 20. 3. 1992, vložek
21,287.662 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo; Republika Slovenija, izstop 28. 10.
1994; Sklad Republike Slovenije za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop 28. 10.
1994, vložek 5,392.562 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Maznik Ludvik, razrešen 1. 12. 1994;
direktorica Jeromel Jelka, Mislinja, Šentilj
10, imenovana 1. 12. 1994, zastopa družbo
kot v. d. direktorja z omejitvijo, da lahko
sklepa pogodbe o investicijskih vlaganjih,
katerih vrednost presega 1,000.000 SIT, le
po predhodnem soglasju upravnega odbora.

Rg-3790

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 95/00175 z dne 22. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  TOVARNA MERIL-
POSLOVNI INŽENIRING, Slovenj Gra-
dec, d.o.o., sedež: Francetova 16, Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/02718/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnikov s temile podatki:

Matična št. 5401895
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Jeromel Jelka, razrešena 1. 6.

1995; direktor Pušnik Niko, Ribnica na Po-
horju, Josipdol 57, imenovan 1. 6. 1995,
zastopa družbo z omejitvijo, da lahko skle-
pa pogodbe o investicijskih vlaganjih, kate-
rih vrednost presega 1,000.000 SIT, le po
predhodnem soglasju upravnega odbora.

Rg-3791

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04083 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa DEALING, podjetje za
trgovino,  inženiring  in  proizvodnjo,
d.o.o., sedež: Stari trg 89, Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/03776/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, družbenikov in
zastopnikov ter uskladitev vpisa z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5491690
Sedež: Slovenj Gradec, Stari trg 15
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Novosel Ivo, Slovenj Gra-

dec, Stari trg 15, vstopil 27. 12. 1990, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Linasi Peter in Uršnik Andrej, izstopila
28. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novosel Ivo, imenovan 27. 12. 1990,
zastopa družbo brez omejitev, direktorja Li-
nasi Peter in Uršnik Andrej, razrešena 28. 4.
1994.

Rg-3792

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04950 z dne 26. 9. 1995
pri subjektu vpisa SJ & B, podjetje za tr-
govino, proizvodnjo in storitve, d.o.o., se-
dež:  Šmartno  25,  Šmartno  pri  Slovenj
Gradcu, pod vložno št. 1/05644/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št. 5610842
Osnovni kapital: 1,735.976 SIT
Ustanoviteljica: Santner Barbara, Šmart-

no pri Slovenj Gradcu, Šmartno 25, vstop
26. 2. 1993, vložek 1,735.976 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Rg-3793

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/05182 z dne 20. 9. 1995
pri  subjektu  vpisa  LESNA-TOVARNA
IVERNIH PLOŠČ, OTIŠKI VRH, sedež:
Šentjanž  pri  Dravogradu,  Šentjanž  pri
Dravogradu,  pod  vložno  št.  1/01807/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti in pooblastil zastopnika
ter uskladitev vpisa z zakonom o gospodar-
skih družbah in standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št. 5039207
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pogorevc Bojan, Ravne na Koroš-
kem, Čečovje 34, ki od 12. 12. 1994 zastopa
družbo v pravnem prometu brez omejitev,
razen pri sklepanju poslov glede razpolaga-
nja z nepremičninami, njihovim delom ali
obremenitvijo, prevzemanja jamstev ter dru-
gih po naravi podobnih poslov, za katere
potrebuje predhodno soglasje skupščine
družbe.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje le-
sa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 3720 Reci-
klaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v na-
jem, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških stro-
jev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3110 Pro-
izvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvod-
nja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
aparatov in opreme za snemanje in predvaja-
nje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega ma-
teriala; 5114 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debe-
lo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgo-
vina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečni-
mi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debe-
lo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgo-
vina na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
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stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debe-
lo s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposoja-
nje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, deko-
raterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 “Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” se izpusti “pri prodaji far-
macevtskih izdelkov”.

Rg-3794

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/04081 z dne 22. 9. 1995
pri subjektu vpisa AVTO-ZDENKO, pod-
jetje za vzdrževanje in popravilo avtomo-
bilov ter prodajo avtomobilskih rezervnih
delov in opreme, d.o.o., sedež: Šmartno
114, Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod vlož-
no št. 1/06607/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega  kapitala
in  uskladitev  z  zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5678706
Osnovni kapital: 1,613.000 SIT
Ustanovitelj: Zdovc Zdenko, Šmartno pri

Slovenj Gradcu, Šmartno 114, vstop 27. 2.
1992, vložek 1,613.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3795

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03692 z dne 18. 8. 1995

pri subjektu vpisa PROSTOR, računal-
niški inženiring in trgovina, d.o.o., se-
dež: Cesta na Štibuh 35, Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/08246/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti in zastopnikov ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5766303
Sedež: Slovenj Gradec, Cesta na Šti-

buh 11
Osnovni kapital: 1,565.000 SIT
Ustanovitelja: Glavan Maja, izstop 5. 5.

1994; Glavan Franica, Ljubljana, Bognarje-
va pot 3, vstop 5. 5. 1994, vložek 1,565.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Glavan Maja, razrešena 5. 5. 1994;
direktor Potočnik Janko, Slovenj Gradec,
Cesta na Štibuh 11, imenovan 5. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi še na: prostorsko
planiranje, raziskovalno razvojno delo, izo-
braževanje, svetovanje, šolanje na področju
računalništva.

Dejavnost se odslej glasi: računalniški
inženiring, storitve in svetovanje na po-
dročju geografskih informacijskih sistemov
in geodetske dejavnosti, zastopanje tujih
in domačih firm, trgovina na drobno z ne-
živilskimi proizvodi doma in v tujini, trgo-
vina na debelo z neživilskimi proizvodi
doma in v tujini, prostorsko planiranje, ra-
ziskovalno razvojno delo, izobraževanje,
svetovanje, šolanje na področju računal-
ništva.

Rg-3796

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03601 z dne 28. 8. 1995
pri subjektu vpisa KONIK, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., sedež: Troblje 1, Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/01144/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5304245
Osnovni kapital: 3,359.000 SIT

Ustanovitelja: Pečečnik Branko in Pe-
čečnik Kristina, oba iz Slovenj Gradca, Ul.
Pohorskega bataljona 10, vstopila 3. 11.
1989, vložila po 1,679.500 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-3797

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/03726 z dne 24. 8. 1995
pri subjektu vpisa ŠOL, trgovsko in trans-
portno podjetje, d.o.o., sedež: Partizan-
ska 11, Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/03470/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št. 5456053
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Šol Emiljan in Šol Anita,

oba iz Slovenj Gradca, Partizanska 11, vsto-
pila 20. 12. 1990, vložila po 751.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-3798

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 94/01996 z dne 15. 3. 1995
pri subjektu vpisa MK STUDIO, studio za
oblikovanje in propagando, d.o.o., sedež:
Dobja vas 121, Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/06671/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov in zastopnikov ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5676525
Osnovni kapital: 1,593.284 SIT
Ustanovitelji: Močnik Peter, Prevalje,

Trg 3/b, vstop 8. 9. 1992, vložek 796.642
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kogal
Ivan,  izstop  11.  2.  1994;  Močnik  Roza-
lija, Prevalje, Trg 3/b, vstop 20. 5. 1994,
vložek 796.642 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kogal Ivan, razrešen 11. 2. 1994;
Močnik Peter, Prevalje, Trg 3/b, razrešen
11. 2. 1994 kot družbenik in imenovan za
direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 13-14 – 8. III. 1996 Stran 803

CIVILNI POSTOPKI
ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Lojzeta Udeta

ZAKON O IZVRŠILNEM POSTOPKU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Dragice Wedam-Lukić

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU

Ključne zakone, ki določajo pravila igre tako za sodnike kot za stranke

na civilnih in nepravdnih oddelkih sodišč, smo tokrat izdali v eni knjigi

Zbirke predpisov. Avtorja uvodnih pojasnil k zakonoma o pravdnem in

izvršilnem postopku pa odgovarjata predvsem na vprašanje, katere do-

ločbe omenjenih zakonov, ki veljata že skoraj dvajset let, sodijo v slov-

enski pravni red.

Po mnenju prof. dr. Udeta smiselna uporaba bivših zveznih predpisov, o

kateri govori ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samos-

tojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, vključuje tudi prenos pris-

tojnosti z nekdanjega Zveznega sodišča SFRJ na Vrhovno sodišče RS.

Zaradi tega je pregled smiselne uporabe, ki ga ponuja dr. Ude, toliko

širši.

Poleg tega pa uvodna pojasnila k zakonu o pravdnem postopku opozarjajo

tudi na zakone: o sodiščih, o delovnih in socialnih sodiščih in državnem

tožilstvu ter na pooblastila družbenega pravobranilca, ki posegajo na

potek obravnavanja posamezne civilne zadeve.

Cena 2100 SIT (10331)
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili dr. Karla Zupančiča

Četrta dopolnjena izdaja

Slovenski zakon o dedovanju velja dvajset let, zadnjič pa je bil posredno spremenjen

sredi minulega leta, ko so določene pristojnosti sodnikov prevzeli notarji. V obliki

notarskega zapisa je namreč po novem treba sklepati pogodbe o dosmrtnem

preživljanju, darilne obljube, darilne pogodbe za primer smrti itd.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v uvodnih

pojasnilih na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zakona

o dedovanju in drugih predpisov. Pri tem posebej opozarja, da je treba novi ustavni

ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi tudi zakonodajo

na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki ga je državni zbor sprejel

decembra lani, in za dedovanje pomembne določbe iz

– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih,

– zakona o nepravdnem postopku,

– zakona o davkih občanov – nove davčne stopnje na dediščine in darila so

povzete iz zadnje lanske številke Uradnega lista RS, ki je izšla 30. decembra 1995,

– zakona o notariatu.

Cena 2310 SIT (10333)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


