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Register političnih
organizacij

Ob-654

Stranka Neodvisnih, s skrajšanim ime-
nom Neodvisni, s kratico imena SN, je vpi-
sana v register političnih strank dne 21. 12.
1995, pod zap. št. 25.

Ob-655

Zelena Alternativa Slovenije, s skraj-
šanim imenom Zelena Alternativa, s krati-
co imena ZA, je vpisana v register politič-
nih strank dne 21. 12. 1995, pod zap. št. 26.

Sodni register

LJUBLJANA

Srg 94/08310 Rg-28259

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08310 z dne 23. 8. 1995, pri subjektu
vpisa KOSS, podjetje za knjigovodske, or-
ganizacijske in svetovalne storitve Cetin-
ski, d.o.o., Kočevje, Kolodvorska c. 2, pod
vložno številko 1/02684/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah – spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5302463
Osnovni kapital: 5,300.000 SIT
Ustanovitelji: Cetinski Alfred-Matija in

Cetinski Marija, oba Kočevje, Brestova pot
3, vstopila 23. 9. 1989, vložila po 2,650.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata, ter Ce-
tinski Andrej, izstopil 23. 5. 1994.

CELJE

Srg 1521/94 Rg-21201

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

Družba DAG, inženiring, d.o.o., Gaj-
stova pot 20, Šentjur, preneha po skrajša-
nem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Be-
bar Dragica in Bebar Gorazd, oba Gajstova
pot 20, Šentjur, ki prevzameta obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
20. 4. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 8. 1995

Srg 1230/94 Rg-24636

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

Družba ITTA, podjetje za računalniš-
tvo, d.o.o., Ložnica 54, Žalec, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer: Mi-
haela Rotar in Edvard Rotar, oba stan. Ložni-
ca 54, Žalec, ki prevzameta obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
8. 12. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 16. 10. 1995

Srg 2673/94 Rg-24664

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

Družba GROF, gostinstvo in trgovina,
d.o.o., Zadobrova 1, Škofja vas, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Budja Janez, Zadobrova 1, 3211 Škofja vas,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 25. 5.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 4053/94 Rg-24666

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

Družba PRIMA DOM, poslovne stori-
tve, d.o.o., Savinova 3, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer:
Mejač Andrej, Globoko 13/b, Rimske To-
plice, ki prevzame obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 12.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 94/02584 Rg-26792

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02584 z dne 21. 11. 1995, pod št.
vložka 1/01094/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa iz registra
s temile podatki:

Firma: KALI, izdelava in prodaja ko-
vinskih  in  okrasnih  predmetov,  d.o.o.,
Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter 91/f

Skrajšana firma: KALI, d.o.o., Šempe-
ter v Savinjski dolini

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempeter, Šempeter 91/f
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me družbenik Kalčič Anton, Šempeter 97/f,
Šempeter v Savinjski dolini.

Srg 1804/94 Rg-27731

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

Družba IZOCOM, izobraževanje, ra-
čunalniški  inženiring,  trgovina,  d.o.o.,
Podkraj pri Velenju 5a, Velenje, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima tri družbenike, in sicer: Čas
Andrej, Turiška vas 2, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Meža Bojan, Podkraj pri Velenju
5a, Velenje in Lilija Boštjan, Kozakova 8,
Celje, ki prevzamejo obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
26. 4. 1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 12. 1995

Srg 971/95 Rg-27732

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

Družba ROSSI SPORT, trgovina, ser-
vis, zastopstva, d.o.o., Laško, Kidričeva
42, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer:
Karlatec Robert, Kidričeva 42, Laško in
Karlatec Stanislava, Kidričeva 42, Laško, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
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Sklep je sprejela skupščina družbe dne
6. 4. 1995.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 12. 12. 1995

Srg 94/00832 Rg-27733

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/00832 z dne 27. 11. 1995, pod št.
vložka 1/04978/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa prevzete
družbe s temile podatki:

Matična št. 5696275
Firma: SKYTECH, trgovina, storitve,

proizvodnja, d.o.o., Socka 35/a, Nova Cer-
kev

Skrajšana  firma:  SKYTECH,  d.o.o.,
Socka 35/a, Nova Cerkev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Cerkev, Socka 35/a
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Pripojitev k družbi z omejeno odgovor-

nostjo s firmo: NTT-PROTEC, podjetje za
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Socka 62,
Nova Cerkev, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 18. 4. 1994. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Izbris subjekta vpisa po dne 27. 11. 1995
pravnomočen sklepu tukajšnjega sodišča
Srg 821/94 pri prevzemni družbi.

Srg 94/01103 Rg-30477

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01103 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02963/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5498481
Firma: MENK, računalniške storitve

in trgovina, d.o.o., Kapla 17/a, Tabor
Skrajšana firma: MENK, d.o.o., Kapla

17/a, Tabor
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Tabor, Kapla 17/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 1103/94 z dne 17. 10. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 1103/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Breznikar Franc, Kapla 17/a, Tabor.

Srg 94/02810 Rg-30483

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02810 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/06077/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5814669
Firma: LIBERTAS, svetovanje in izo-

braževanje, d.o.o., Topolšica, Topolšica 61
Skrajšana firma: LIBERTAS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Topolšica, Topolšica 61
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenice z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 2810/94 z dne 16. 10. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 2818/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzela družbenica
Eleonora Uršič-Šegota, Topolšica 61, To-
polšica.

Srg 94/03470 Rg-30488

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03470 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/03689/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: JOŽE RIBIČ, d.o.o., proizvod-
nja stavbnega pohištva iz PVC, Zreče, Ra-
dana vas 2

Skrajšana firma: JOŽE RIBIČ, d.o.o.,
Zreče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Zreče, Radana vas 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 3470/94 z dne 11. 10. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 3470/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Ribič Jože, Kajuhova 2, Slovenske Konjice.

Srg 94/03657 Rg-30490

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03657 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/04740/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: LEDING, inženiring in trgovi-
na, d.o.o., Celje

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

govornostjo
Sedež: Celje, Bratov Vošnjakov 19
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 13. 11. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 3657/94 z dne 11. 10. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 3657/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela družbenika
Lednik Božo, Bratov Vošnjakov 19, Celje
in Lednik Jure, Veljka Vlahoviča 1, Celje.

Srg 94/02207 Rg-30491

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02207 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/00865/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: UNICON, raziskave in razvoj,
d.o.o., Titovo Velenje

Skrajšana firma: UNICON; d.o.o., Tito-
vo Velenje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Titovo Velenje, Efenkova 61
Osnovni kapital: 80.800 SIT
Sklep družbenika z dne 25. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 2207/94 z dne 6. 9. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 2207/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli družbeniki
Robert Šega, V. Vlahoviča 44, Velenje,
Mojmir Grlj, Prešernova 40, Ilirska Bistri-
ca, Jurij Tasič, Murgle 245, Ljubljana in
Tomaž Javornik, Partizanska 9, Grosuplje.

Srg 94/02432 Rg-30492

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02432 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/03018/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5508568
Firma: EKOS, podjetje za trgovino, za-

stopanje, transport, proizvodnjo in stori-
tve, d.o.o., Petrovče

Skrajšana firma: EKOS, d.o.o., Petrov-
če

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Petrovče, Petrovče 64
Osnovni kapital: 8.221,60 SIT
Sklep družbenika z dne 9. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 2432/94 z dne 6. 9. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 2432/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Pevec Vincenc, Petrovče 64, Petrovče.

Srg 94/02467 Rg-30493

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02467 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/02006/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ELVOD, družba za elektroin-
stalacije, računalništvo, lesarstvo-proiz-
vodnjo in... Celje, Kersnikova 12c

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

govornostjo
Sedež: Celje, Kersnikova 12/c
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 16. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 2467/94 z dne 6. 9. 1994)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 2467/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe so prevzeli družbeniki
Turk Franc, Kersnikova 12/c, Celje, Turk
Alenka, Kersnikova 12/c, Celje, Škorja Dar-
ka, Rimska cesta c, Laško in Gaberšek Ma-
tej, Velenje, Cesta I/28.

Srg 94/03784 Rg-30496

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03784 z dne 3. 1. 1996, pod št.
vložka 1/01950/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:
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Matična št.: 5408288
Firma: EL-VEZ, Elektrokomponente,

d.o.o., Velenje, Škale 83/b
Skrajšana firma: EL-VEZ, d.o.o., Vele-

nje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Velenje, Škale 83/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 12. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 3784/94 z dne 18. 9. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 3784/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame družbenik Te-
pej Darko, Velenje, Škale 83/c.

Srg 94/02580 Rg-30498

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/02580 z dne 3. 1. 1996, pod št. vložka
1/02695/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št.: 5479797
Firma: BODO, podjetje za trgovino in

proizvodnjo, d.o.o., Polzela
Skrajšana firma: BODO, d.o.o., Polzela
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Polzela, Polzela 42/b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 2580/94 z dne 6. 9. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 2580/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Dolinšek Bojan, Polzela 42/b, Polzela.

Srg 94/03775 Rg-30511

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03775 z dne 3. 1. 1996, pod št. vložka
1/02780/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Firma: INVENIT, podjetje za inženi-
ring, razvoj, gospodarsko svetovanje in
zunanjetrgovinske posle na področju ži-
vilske  industrije,  d.o.o.,  Latkova  vas
100/a, Prebold

Skrajšana firma: INVENIT, d.o.o., Pre-
bold

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Prebold, Latkova vas 100/a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenikov z dne 12. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 3775/94 z dne 28. 9. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 3775/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe sta prevzela družbenika
Cizej Kristina in Janša Jože, oba Latkova
vas 100/a, Prebold.

Srg 94/03944 Rg-30513

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 94/03944 z dne 3. 1. 1996, pod št. vložka
1/01978/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt vpisa s temile podatki:

Matična št.: 5403774
Firma: INTERGROS, podjetje za trgo-

vino in intelektualne storitve, d.o.o., Voj-
nik, Kašova 27

Skrajšana firma: INTERGROS, d.o.o.,
Vojnik, Kaševa 27

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Vojnik, Kaševa 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
(Srg 3944/94 z dne 11. 10. 1995)

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. (Srg 3944/94 z dne 3. 1.
1996).

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel družbenik
Zaleznina Marko, Kaševa 27, Vojnik.

KOPER

Srg 94/02293 Rg-10114

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02293 z dne 12. 12. 1995, pod št. vložka
1/02352/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5509289
Firma: TEMPUS, podjetje za gostins-

tvo in turizem, d.o.o., Koper
Skrajšana firma: TEMPUS, d.o.o., Ko-

per
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Koper, Ferrarska 14
Osnovni kapital: 998.000 SIT
Ustanovitelj: Potnik, podjetje za prevoz,

špedicijo, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 2293/94 z dne
12. 12. 1995. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel usta-
novitelj Potnik, podjetje za prevoz, špedici-
jo, trgovino, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Koper, Ferrarska ul. 14.

Srg 95/00720 Rg-10132

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00720 z dne 29. 12. 1995, pod št. vložka
1/00526/12, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi preobliko-
vanja s temile podatki:

Firma: ZDRAVSTVENI CENTER KO-
PER, o.o., TOZD Zavod za socialno me-
dicino in higieno Koper, o.sub.o.

Pravnoorg. oblika: o.sub.o.
Sedež: Koper, Vojkovo nabrežje 4
S sklepom Srg 720/95 z dne 29. 12. 1995

se izbriše TOZD zaradi ustanovitve javnega
zavoda: Zavod za zdravstveno varstvo Ko-
per, vpisan pri tukajšnjem sodišču pod vl.
št. 1/5034/00.

KRANJ

Srg 2035/94 Rg-10033

Družba PITRO, podjetje za posredo-
vanje in trgovanje, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem v Škofji Loki, Virlog 24, vpisana

na reg. vl. št. 1/997/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Poljanec Franc, Virlog 24, Škofja Lo-
ka.

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

Temeljno sodišče v Kranju

enota v Kranju

dne 22. 8. 1994

Srg 669/95 Rg-24023

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 669/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2.
8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3903/00 vpiše izbris družbe KIB-
ERNETIKA, podjetje za avtomatizacijo,
Tržič, d.o.o., s sedežem Tržič, Koroška
cesta 14, zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 8. 1995

Srg 85/95 Rg-24043

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 85/95, zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2.
8. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2821/00 vpiše izbris družbe ČRKA,
reklamno podjetje, d.o.o., Gorenja vas,
Škofja Loka,  s sedežem Gorenja vas, Re-
teče 3, Škofja Loka, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 8. 1995

Srg 1134/95 Rg-27363

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1134/95, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
24. 10. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4751/00 vpiše izbris družbe FITL,
oblikovanje, d.o.o., Kranj, s sedežem v
Kranju, Mlaška c. 2, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 24. 10. 1995

Srg 1301/95 Rg-27366

Družba ISKRA – proizvodno vzdrže-
valni  servis,  Kranj,  d.o.o.,  s  sedežem
Kranj, Savska loka 4, vpisana na reg. vl.
št. 1/2218/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik ISKRA VZDRŽEVANJE, d.d., Kranj,
Savska Loka 4, Kranj.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 12. 1995
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Srg 1268/95 Rg-27367

Družba D. M., podjetje za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Tržič, Begunjska 34,
s sedežem Tržič, Begunjska 34, vpisana na
reg. vl. št. 1/3438/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame druž-
benik Darko Mlakar, Tržič, Begunjska 34.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 12. 1995

Srg 1345/95 Rg-27368

Družba ACTIVIA, podjetje za gostins-
tvo in trgovino, d.o.o., Bled, s sedežem
Prešernova c. 34, Bled, vpisana na reg. vl.
št. 1/1374/00, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Krčel Branko, Prešernova cesta
34, Bled in Kern Janoš, Trnovski pristan 12,
Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 8. 11. 1995

Srg 1242/95 Rg-27370

Družba MOBICAR, Škofja Loka, pod-
jetje za rent-a-car in posredovanje, d.o.o.,
s sedežem Škofja Loka, Kidričeva 1, vpi-
sana na reg. vl. št. 1/1931/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenici Zakrajšek Marjeta, Sv. Duh 83,
Škofja Loka in Jenčič Jelisava, Dunajska c.
438, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 20. 9. 1995

KRŠKO

Srg 1831/94 Rg-21858

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba GAIA, podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, d.o.o., Brežice, S. Roz-
mana 16, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Anton Ereš, Ul. S. Roz-
mana 16, Brežice, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Antona
Ereš, Ul. S. Rozmana 16, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 7. 9. 1995

Srg 1316/94 Rg-26573

Okrožno sodišče v Krškem, kot registr-
sko sodišče je na predlog sklenilo:

J & A, podjetje za trgovino, turizem,
svetovanje in proizvodnjo, Čatež ob Savi,
d.o.o., Zagrebška c. 20, Brežice,  se izbriše
iz sodnega registra.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe je prevzel ustanovitelj
Škrabl Alojz, Zagrebška c. 10, Čatež ob
Savi, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 11. 1995

Srg 2854/94 Rg-27187

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba OBET, podjetje za svetovanje,
storitve, inženiring in trgovino, d.o.o., Bu-
košek, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ogorevc Breda, Ulica
21. maja 11, Brežice, z ustanovitvenim ka-
pitalom 121.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 121.000 SIT
prenese v celoti na ustanoviteljico Ogorevc
Bredo, Ulica 21. maja 11, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 6. 12. 1995

Srg 2770/94 Rg-30474

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba  ASSIS,  uvoz-izvoz,  trgovina,
gradnja, inženiring, Krško, d.o.o., Cesta
4. julija 62 B, Krško, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Veljkovič Darja in
Veljkovič Zoran, oba Cesta 4. julija 62 B,
Krško, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Veljkovič
Darjo in Veljkovič Zorana, oba Cesta 4.
julija 62 B, Krško.

Srg 2677/94 Rg-30476

Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
objavlja sklep:

Družba SEMPER, poslovna informati-
ka Brežice, d.o.o., Cesta prvih borcev 15,
Brežice, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jože Tomc, Brežice, Ce-
sta prvih borcev 19, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Jožeta
Tomca, Cesta prvih borcev 19, Brežice.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 10. 1. 1996

LJUBLJANA

Srg 94/15574 Rg-12687

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15574 z dne 27. 2. 1995, pod št. vložka
1/04446/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: SLOVTEX, zasebno podjetje za
trgovanje, izvoz-uvoz, zastopanje, posre-
dovanje, kontrolo blaga..., d.o.o

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Cesta Andreja Bi-

tenca 122
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Marolt Breda, izstopila

1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Breda Marolt, Cesta Andreja Bitenca
122, Ljubljana.

Srg 94/09735 Rg-25160

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/09735 z dne 15. 9. 1995, pod št. vložka
1/05049/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: A’M, podjetje za grafično de-
javnost, trgovino in marketing, d.o.o.,
Ribnica, Vrvarska 3

Skrajšana firma: A’M, d.o.o., Ribnica,
Vrvarska 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Vrvarska 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Arko Marija, izstopila

20. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marija Arko, Jurjevica 26, Ribnica.

Srg 95/02350 Rg-25323

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02350 z dne 13. 7. 1995, pod št. vložka
1/01623/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju Slovenijavino, p.o., Ljubljana, s
temile podatki:

Matična št. 5167019
Firma: SLOVIN – IBP LJUBLJANA,

podjetje za proizvodnjo brezalkoholnih
napitkov, p.o.

Skrajšana firma: SLOVIN – IBP
LJUBLJANA, p.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenčeva 19
Pripojitev k Slovenijavino, podjetje za

proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi pija-
čami, p.o., Ljubljana, Frankopanska 11, vl.
št. 1/01847/00, na podlagi pripojitvene po-
godbe z dne 14. 4. 1995. Pripojitev začne
veljati z vpisom v register po sedežu prev-
zemne družbe.

Srg 94/11359 Rg-25373

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11359 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/18970/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ČEH, podjetje za uvoz, izvoz in
inženiring, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ČEH, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 5 a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Marjan, izstopil 31. 5.

1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Čeh, Einspielerjeva 5 a, Ljublja-
na.

Srg 94/07117 Rg-27017

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07117 z dne 22. 11. 1995, pod št. vložka
1/16667/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MAKES, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Domžale, Ljube Šercerja 1

Skrajšana firma: MAKES,  d.o.o., Dom-
žale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Ljube Šercerja 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kenda Bojan in Martinčič

Jurij, izstopila 17. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 17. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
meta ustanovitelja Bojan Kenda, Ljube Šer-
cerja 1, Domžale in Jurij Martinčič, Zaloška
78a, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 94/05723 Rg-22229

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05723 z dne 21. 8. 1995 pod
št. vložka 1/03289/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št.: 5444411
Firma:  SOVA,  podjetje  za  družbeno

prehrano in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Partizanska cesta 3–5
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jaušovec Darko, izstopil 8.

9. 1994.

Srg 94/02974 Rg-25606

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02974 z dne 20. 10. 1995
pod št. vložka 1/05357/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5599342
Firma: AL-SABTI INTERNATIONAL

AGENCY, Ltd., mednarodno podjetje za
zastopanje in posredovanje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Tyrševa 24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Al-Sabti Kabil, izstopil 17.

10. 1995.

Srg 94/02226 Rg-25622

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02226 z dne 24. 10. 1995
pod št. vložka 1/05189/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5736528
Firma: MILEJA, trgovina s tekstilom,

storitve, export-import, d.o.o.
Skrajšana firma: MILEJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Gorkega 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT

Ustanoviteljici: Kmetec Leonida in Moš-
kon Milena, izstopili 23. 10. 1995.

Srg 94/01945 Rg-25642

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01945 z dne 20. 10. 1995
pod št. vložka 1/05753/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: AVTO-UMA, trgovina in stori-
tve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Dravska 10
Osnovni kapital: 33.000 SIT
Ustanovitelja: Drevenšek Karmen in

Drevenšek Dušan, izstopila 17. 10. 1995.

Srg 94/01197 Rg-26255

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01197 z dne 7. 11. 1995 pod
št. vložka 1/03845/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5502691
Firma: BRALEX, trgovina in storitve,

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

govornostjo
Sedež: Ruše, Ob gozdu 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Brečko Aleksander, izsto-

pil 30. 10. 1995.

Srg 94/05200 Rg-27209

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05200 z dne 5. 12. 1995 pod
št. vložka 1/06812/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa družbe
zaradi postopka skrajšane likvidacije s te-
mile podatki:

Matična št.: 5681642
Firma: BASY, trgovsko, storitveno in

transportno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BASY, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Košaški dol 45
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kozel Branko in Kozel

Tatjana, izstopila 4. 12. 1995.
Dne 4. 12. 1995 se vpiše pravnomočnost

sklepa o izbrisu družbe zaradi postopka
skrajšane likvidacije.

Srg 95/01315 Rg-27231

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01315 z dne 24. 11. 1995,
pod št. vložka 1/03962/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
družbe na podlagi sklepa stečajnega senata
z dne 22. 12. 1994, s katerim je ugotovlje-
no, da premoženje ne zadošča niti za stroš-
ke postopka s temile podatki:

Firma: TEAMING, podjetje za inženi-
ring in kooperacijo, d.o.o. – v stečaju

Skrajšana firma: TEAMING, d.o.o. – v
stečaju

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež: Maribor, Ulica borcev 9
Osnovni kapital: 10.035 SIT
Ustanovitelj: Kos Zvonko, izstopil 22.

12. 1994.
Dne 24. 11. 1995 se na podlagi pravno-

močnega sklepa stečajnega senata Temelj-
nega sodišča v Mariboru z dne 22. 12. 1994,
St 63/94, vpiše zaznamba sklepa o uvedbi
stečajnega senata in hkrati izbris družbe iz
sodnega registra, saj premoženje na zado-
stuje niti za stroške stečajnega postopka.

Srg 94/06840 Rg-27232

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06840 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/05461/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma:   G.K.-RITOZNOJ,   storitve,
gradbeništvo, d.o.o.

Skrajšana   firma:   G.K.-RITOZNOJ,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Slovenska Bistrica, Ritoznoj 55
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rajh Boris, izstopil 21. 11.

1995.

Srg 94/04781 Rg-27234

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/04781 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/06182/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: GREG, trgovina, storitve, inže-
niring, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Lavričeva 14
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Zadravec Branko, izstopil

21. 11. 1995.

Srg 94/03117 Rg-27235

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03117 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/02470/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: LANA, podjetje za gradbeniš-
tvo, trgovino in storitve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Štrekljeva 76
Osnovni kapital: 7.035 SIT
Ustanovitelja: Mikič Lijana in Mikič

Marko, izstopila 21. 11. 1995.

Srg 1032/94 Rg-315

Družba  IVANIZ  –  gradnja,  storitve,
d.o.o.,  Plečnikova  5,  Maribor,  reg.  vl.
1/5894-00, katere ustanovitelja sta Ivanka
Anželj in Iztok Anželj, oba Plečnikova 5,
Maribor, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 22. 4. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ivanka An-

želj in Iztok Anželj, oba Plečnikova 5, Ma-
ribor.

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 sklep
o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 12. 10. 1995

Srg 95/01280 Rg-30017

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01280 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00122/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišče subjekt izbrisa delovne
organizacije s polno odgovornostjo zaradi
preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št.: 5085519000
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Ekonomsko-poslovna fakulteta, p.o.
Skrajšana firma: EPF, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Maribor, Razlagova ulica 14
Ustanoviteljica: Skupščina SR Sloveni-

je, izstopila 1. 1. 1994.
Delovna organizacija izbrisana iz sodne-

ga registra zaradi preoblikovanja v članico
Univerze in je vpisana pod novo vložno šte-
vilko 1/857-01.

Srg 95/01273 Rg-30018

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01273 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/00104/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišče subjekt izbrisa visoko-
šolske delovne organizacije zaradi preobli-
kovanja v članico Univerze s temile podat-
ki:

Matična št.: 5090113
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Pedagoška fakulteta Maribor, p.o.
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: Maribor, Koroška cesta 160
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stopila 1. 1. 1994.
Visokošolska delovna organizacija izbri-

sana iz sodnega registra zaradi preoblikova-
nja v članico Univerze in je vpisana pod
novo vložno številko 1/857-07.

Srg 95/01403 Rg-30856

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01403 z dne 8. 1. 1996, pod
št. vložka 1/02262/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišče subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5373085
Firma: LUMINOS, razsvetljava, d.o.o.
Skrajšana firma: LUMINOS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Slovenska Bistrica, Titova 77
Osnovni kapital: 24,390.058 SIT
Ustanovitelja: Luminos Steklarna d.d. in

Effetre Industriale Spa, oba izstopila 3. 1.
1996.

Srg 95/01272 Rg-30874

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/01272 z dne 4. 1. 1996, pod
št. vložka 1/08850/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišče subjekt izbrisa zaradi

preoblikovanja v članico Univerze s temile
podatki:

Matična št.: 5795168
Firma:  UNIVERZA  V  MARIBORU,

Višja zdravstvena šola Maribor
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Maribor, Žitna ulica 15
Osnovni kapital: 1,430.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, iz-

stopila 1. 1. 1994.
Zavod izbrisan iz sodnega registra zara-

di preoblikovanja v članico Univerze in je
vpisan pod novo vložno številko 1/857-09.

Srg 94/02072 Rg-32692

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02072 z dne 2. 2. 1996, pod
št. vložka 1/05089/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5582920
Firma: MIRA, plesna šola, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Kardeljeva 79
Osnovni kapital: 60.000 SIT
Ustanoviteljica: Bencak Marija, izstopi-

la 29. 1. 1996.

MURSKA SOBOTA

Srg 492/94 Rg-26702

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

Družba FORTUNA, podjetje za trgov-
sko, gostinsko, turistično in storitveno de-
javnost, Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota, Naselje Prekmurske brigade 32,
vpisana pod vl. št. 1/266-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljev Čerpnjak Viljema, Murska Sobota, Na-
selje Prekmurske brigade 32, Jerebic Cirila,
Odranci, Panonska 6, Jošar Draga, Gornji
Petrovci 35, Krizmanič Slavka, Murska So-
bota, Naselje Prekmurske brigade 22 in Lah
Bojana, Murska Sobota, Lendavska 19, z
dne 12. 5. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe je prevzel ustano-
vitelj Čerpnjak Viljem, Murska Sobota, Na-
selje Prekmurske brigade 32.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja Čerpnjak Viljema, Murska So-
bota, Naselje Prekmurske brigade 32.

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sod-
nega registra.

Srg 581/94 Rg-26703

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

Družba ERVIMA, proizvodno trgov-
sko storitveno podjetje, Radenci, d.o.o.,
Radenci, Dalmatinova 4, vpisana pod vl.
št. 1/563-00, preneha po skrajšanem postop-
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ku po sklepu družbenikov Marije Erveš in
Vilijema Erveša, oba Radenci, Dalmatinova
4, z dne 22. 11. 1995.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti sta prevzela družbenika
Marija Erveš in Vilijem Erveš, oba Raden-
ci, Dalmatinova 4.

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

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 29. 11. 1995

NOVA GORICA

Rg-21343

Družba MIT, trgovsko podjetje na de-
belo in drobno, d.o.o., Nova Gorica, s
sedežem Pinka Tomažiča 20, Nova Gori-
ca, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/655/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 21. 6.
1994.

Ustanovitelja  sta  Grenkuš  Miro  in
Grenkuš Danila, oba P. Tomažiča 20, No-
va  Gorica,  ki  prevzemata  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 21. 6. 1994

Rg-21346

Družba GOBY, import-export, d.o.o.,
Šempeter,  s  sedežem  A.  Gabrščka  86,
Šempeter  pri  Gorici,  ki  je  vpisana  pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1/2385/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 20. 6. 1994.

Ustanovitelj je Jože Elersič, A. Gabršč-
ka 86, Šempeter pri Gorici, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 20. 6. 1994

Rg-23046

Družba KONTAKT, gradbeni inženi-
ring, posredovanje in marketing, Dobro-
vo, d.o.o., s sedežem Vipolže 11, Dobro-
vo, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1/1384/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
29. 12. 1994.

Ustanovitelj je Parić Anton, Vipolže 11,
Dobrovo, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Rg-24403

Družba NATUREL, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Can-
karjeva 80, Nova Gorica, ki je vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-2164-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 27. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Paravan Marta, Can-
karjeva 80, Nova Gorica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 12. 1994

Rg-24414

Družba LOGIKA, informacijski inže-
niring, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Sol-
kan, Klementa Juga 7, Nova Gorica, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gori-
ci, v registru s št. reg. vl. 1-3236-00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu usta-
noviteljev družbe z dne 31. 12. 1994.

Ustanovitelji družbe so SPIN, Informa-
cijski inženiring, d.o.o., Nova Gorica, ki ga
zastopa direktor Božidar Slivnjak, Radovan
Grapulin, Grčna 6/a, Nova Gorica in Bojan
Fabjan, Cankarjeva 3, Nova Gorica, ki prev-
zemajo obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 31. 12. 1994

Rg-24995

Družba MIMIKA, proizvodno trgov-
sko podjetje, d.o.o., Vrtojba, s sedežem
Opekarniška b.š., Vrtojba, ki je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v regi-
stru s št. reg. vl. 1-2150-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovite-
ljice družbe z dne 29. 12. 1994.

Ustanoviteljica je Aleksandra Vinazza
Lancner, Bilje 48, Renče, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 12. 1994

Rg-26400

Družba TAJAN, proizvodnja-trgovi-
na-storitve, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Rožna dolina – Nova Gorica, Vipav-
ska 118, ki je vpisana pri Okrožnem sodiš-
ču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2404-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljic družbe z dne 23.
12. 1994.

Ustanoviteljici sta Tanja Fon, Vipavska
cesta 118, Rožna dolina in Janja Komel,
Vipavska cesta 120, Rožna dolina, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 23. 12. 1994

Rg-26569

Družba  ARIANA,  trgovina  in  stori-
tve,  d.o.o.,  Nova  Gorica,  s  sedežem
Rožna dolina, Vipavska 10, Nova Gori-
ca, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. reg. vl.
1-2195-00, preneha po skrajšanem postop-
ku  po  sklepu  ustanovitelja  družbe  z  dne
30. 12. 1994.

Ustanovitelj je Miran Šumandl, Rožna
dolina, Vipavska 10, Nova Gorica, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

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

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do us-
tanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 30. 12. 1994

Srg 94/00852 Rg-26805

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00852 z dne 30. 11. 1995,
pod št. vložka 1/01089/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5850045

Firma: MACA, trgovina in komercial-
ne storitve, d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: MACA, d.o.o., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Nova Gorica, Ivana Regenta 44
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Polanc Branko in Humar

Samuel.
Sklep ustanovitelja z dne 18. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Polanc Branko iz Šempetra pri
Gorici, Ul. Ivana Suliča 16a in Humar Sa-
muel iz Šempetra pri Gorici, Ul. Ivana Su-
liča 16b.

Srg 95/00179 Rg-26816

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 95/00179 z dne 29. 11. 1995,
pod št. vložka 1/02590/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi preoblikovanja v samostojnega pod-
jetnika s temile podatki:

Matična št.: 5650429

Firma: SOLOM, d.o.o., Šmihelj, Trgo-
vina, gostinstvo in prevozi

Skrajšana firma: SOLOM, d.o.o., Šmi-
helj

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempas, Šmihelj 8
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Lozar Marko.

Sklep  ustanovitelja  z  dne  14.  3.  1995
o prenehanju družbe z omejeno odgovor-
nostjo zaradi preoblikovanja samostojnega
podjetnika, ki je vpisan v register obrato-
valnic samostojnih podjetnikov, ki se vodi
pri Republiški upravi za javne prihodke
Izpostava Nova Gorica, pod zap. št.
37-683/95  in  matično  št.  registra
5636840, dne  6.  11.  1995,  kot  imetnik
obratovalnice SOLOM  s.p.,  s  sedežem
Šmihel  8.

Srg 94/01992 Rg-26850

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01992 z dne 17. 11. 1995,
pod št. vložka 1/00985/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi izstopa družbenikov in izbris zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika s
temile podatki:

Matična št.: 5515483
Firma: GOLOB, d.o.o., Solkan, Tomin-

čeva 18, trgovsko prevozno podjetje
Skrajšana firma: GOLOB, d.o.o., Sol-

kan, Tominčeva 18
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Nova Gorica, Tominčeva 18
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Golob Miran, Golob

Franc in Golob Ferdinand, izstop 21. 12.
1994.

Sklep  ustanovitelja  Golob  Miran  z
dne  21.  12.  1994  o  prenehanju  družbe
po skrajšanem postopku zaradi preobliko-
vanja v samostojnega podjetnika, ki je vpi-
san pri Ministrstvu za finance, Republiška
uprava za javne prihodke, Izpostava Nova
Gorica, v register obratovalnice pod zap.
št. 37-1726/94 in matično št. registra
5225758, dne 28. 12. 1994, kot imetnik
obratovalnice  s  firmo:  Mesnica  in  trgo-
vina z živili Golob s.p., s sedežem v Vrtoj-
bi,  Ul.  9.  septembra  47,  Šempeter  pri
Gorici.

Srg 94/00938 Rg-30246

Okrožno sodišče v Novi Gorici, je s skle-
pom Srg št. 94/00938 z dne 7. 12. 1995, pod
št. vložka 1/01454/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št.: 5466024
Firma: TOMOFON, podjetje za popra-

vilo telekomunikacij in trgovino, d.o.o.,
Vitovlje

Skrajšana firma: TOMOFON, Vitovlje,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šempas, Vitovlje 82c

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela družbenika Mavrič Bogdan, Vitovlje
82c, Šempas in Đorđević Tomislav, Gonja-
če 12, Kojsko.

SLOVENJ GRADEC

Srg 42/96 Rg-338

Družba B&F, podjetje za trgovino in
gostinstvo, d.o.o., Slovenj Gradec, Celj-
ska 50, rg. vl. 1/2953-00, katere družbeniki
so Fadila Vasiljevič, Bojan Obrez in Žarko
Bogunovič, po sklepu družbenikov z dne
10. 10. 1995 preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Žarko Bogu-
novič iz Slovenj Gradca, Celjska c. 38.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču  v  Slovenj  Gradcu,  ker  bo  sodišče
sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz re-
gistra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 15. 2. 1996

Srg 1982/94 Rg-339

Družba DUVI, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., Slovenj Gradec, Koroška 16,
rg. vl. 1/6829-00, katere družbenik je Vitko
Dušan, po sklepu družbenika z dne 15. 5.
1994 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Vitko Dušan
iz Slovenj Gradca, Koroška 16.

Zoper  sklep  lahko  družbenik,  upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer
sprejelo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996

Srg 3667/94 Rg-340

Družba VIGOR, proizvodno in trgov-
sko podjetje, d.o.o., Slovenj Gradec, Celj-
ska c. 52, rg. vl. 1/7977-00, katere družbe-
nik je Igor Panjek, po sklepu družbenika z
dne 23. 5. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Igor Panjek
iz Slovenj Gradca, Celjska c. 52.

Zoper  sklep  lahko  družbenik,  upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodiš-
ču v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer
sprejelo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 2. 1996
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Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 54/95 S-88

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Konmark, d.d., Masary-
kova  23,  Ljubljana  za  dne  9.  4.  1996
ob  9.30  v  konferenčni  dvorani  tega
sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.

St 13/95 S-89

To sodišče je s sklepom St 13/95 z dne
29. 2. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Napoleon International – Pos-
lovni sistem, d.o.o., Slomškova 1, Ljub-
ljana – v stečaju. Navedeni dolžnik se po
pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sod-
nega registra.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 2. 1996

St 32/94 S-91

To sodišče v stečajnem postopku nad
Poslovni sistem Slovin, d.o.o., Ljubljana
– v stečaju razpisuje nadaljevanje naroka
za  preizkus  terjatev  za  dne  3.  4.  1996
ob  9.  uri  v  konferenčni  dvorani  tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 3. 1996

St 4/96 S-90

To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/96 z
dne 5. 3. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Podjetje Obrt Črnomelj, d.o.o.,
Črnomelj, Belokranjska cesta 24.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisiljeni poravnavi, stečaju in lik-
vidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93) v dveh izvodih
z dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso.

Dolžnike pozivamo da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo 28. 5.
1996 ob 10. uri v sobi 108 tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 3.
1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 3. 1996

Popravek

V programih lastninskega preoblikova-
nja izločenih delov Javnega podjetja Komu-
nala Celje, p.o., s firmo Celjski plini, Ce-
lje, d.d., in Ceste-kanalizacija, Celje, d.d.,
objavljenih v Uradnem listu RS, št. 11/96 z
dne 23. II. 1996 se:

1. Zadnji stavek drugega odstavka 5. toč-
ke z naslovom Pravna oblika organizirano-
sti spremeni tako, da se namesto “Mestna
občina Celje” vnese “znani lastniki”,

2. V prikazu predvidene lastniške struk-
ture po lastninskem preoblikovanju se tekst
“Občina Celje” nadomesti s tekstom “prav-
ni nasledniki Občine Celje”.

Javno podjetje Komunala
Celje, p.o., Celje

La-166

V skladu z 237. členom zakona o gospo-
darskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) in na
podlagi uredbe o nematerializiranih vred-
nostnih papirjih (Ur. l. RS, št. 45/95) uprava
Kovinotehne, d.d., Celje, poziva vse delni-
čarje, imetnike delnic, ki so bile v času iz-
daje označene z A in U, da v roku 15 dni,
šteto od dneva tega poziva izročijo vse svo-
je delnice v Kovinotehno, d.d., Celje zaradi
zamenjave z delnicami v nematerializirani
obliki.

Delnice se lahko izročijo poslovni se-
kretarki, Blanki Kovačič vsak delovnik od
8. do 14. ure ali pa pošljejo na naslov Kovi-
notehna, d.d., Uprava, Mariborska 7, Celje,
po PTT s povratnico.

Po preteku roka in v skaldu z dovolje-
njem pristojnega sodišča bodo vse delnice,
ki ne bodo izročene družbi, razveljavljene.

Morebitne dodatne informacije dobite
vsak delovnik pri Blanki Kovačič na tel.
063/432-204.

Kovinotehna, d.d., Celje
Predsednik Uprave

Št. 115/95 La-167

Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o., Tr-
žaški hrib 4, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem k interni razdelitvi delnic in notra-
njem odkupu v postopku lastninskega preob-
likovanja podjetja.

Javni poziv se podaljša za naknadni
30-dnevni rok po objavi tega podaljšanja.

Javni poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 55/95 ter v dnevniku Večer dne
1. 2. 1996.

Mizarstvo Rogaška Slatina, p.o.

Št. 13/96 La-168

BETI Tekstilna industrija, d.d., Tovar-
niška 2, Metlika, podaljšuje rok za vpis
delnic iz interne razdelitve in notranjega
odkupa v postopku lastninskega preobliko-
vanja podjetja. Javni poziv podaljšujemo
vključno do 29. 3. 1996.

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Prvi poziv je bil objavljen dne 1. 12.
1995 (Ur. l. RS, št. 69/95) in dne 5. 12. 1995
(časopis Delo), prvo podaljšanje dne 12. 1.
1996 (Ur. l. RS, št. 1/96) in dne 6. 1. 1996
(časopis Delo), drugo podaljšanje pa dne
12. 2. 1996 (Ur. l. RS, št. 8/96) in dne 6. 2.
1996 (časopis Delo).

Za morebitne dodatne informacije so na
voljo: Viktor Kozjan, Marija Kočevar in Vi-
da Šegina-Matkovič  (tel. 068/58-371).
BETI, Tekstilna industrija, d.d., Metlika

Št. 20/96 La-170

Podjetje ESO Oprema, d.o.o., Velenje,
Preloška cesta 1, Velenje, podaljšuje javni
poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim, upokojencem) k interni razdelitvi
in notranjemu odkupu delnic. Javni poziv je
bil prvič objavljen v Uradnem listu RS, št.
5/95 dne 27. 1. 1995 in dnevniku Delo dne
20. 1. 1995. Istočasno je bil javni poziv
objavljen tudi na oglasnih deskah v podjet-
ju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev za vpis delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa, se
podaljša do vključno 31. 3. 1996.

Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po telefonu 063/853-312 ter
osebno na sedežu podjetja. Kontaktna ose-
ba je Olga Umbreht.

ESO Oprema, d.o.o., Velenje

Št. 25/96 La-172

MEGRAD Inženiring, p.o., Ljublja-
na, Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni po-
ziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim, upokojencem) do interne razde-
litve in notranjega odkupa delnic. Javni
poziv je bil prvič objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 8/96 dne 12. II. 1996 in dnevni-
ku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je bil
javni poziv objavljen tudi na oglasnih de-
skah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 10. 4. 1996.

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

MEGRAD Inženiring, p.o., Ljubljana

La-173

LIZ-INŽENIRING, podjetje za pri-
pravo in izvedbo investicij, p.o., ponovno
podaljšuje rok za vpis in vplačilo delnic
interne razdelitve in notranjega odkupa za
30 dni, to je do vključno 10. 4. 1996 in
poziva upravičence, da še v tem dodatnem
roku vpišejo in vplačajo delnice interne raz-
delitve in notranjega odkupa. Program
preoblikovanja podjetja in prvo podaljšanje
roka je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 1/96 in 9/96, javni poziv upravičencem
in podaljšanje roka pa tudi v časopisu Delo
dne 11. 1. 1996 in 9. 2. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v podjetju ali na tel. 061/133-62-52
pri Fedorju Antonu Umeku.

LIZ INŽENIRING, p.o., Ljubljana
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La-179

Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.,
Kersnikova 6/IV, Ljubljana, podaljšuje
rok za vpis delnic iz interne razdelitve in
notranjega odkupa v postopku lastninskega
preoblikovanja.

Javni poziv podaljšujemo do 16. 4. 1996.
Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem

listu RS, št. 45/95, drugi v Uradnem listu
RS, št. 50/95, tretji v Uradnem listu RS, št.
62/95, četrti v Uradnem listu RS, št. 72/95,
peti pa v Uradnem listu RS, št. 10/96.

Vse dodatne informacije dobite pri Jad-
ranki Percan Pavčič, dipl. jur., na tel.
061/316-791.

Stanovanjsko podjetje Ljubljana, p.o.

La-178

Na predlog podjetja Aero, d.o.o., Celje
za spremembo programa lastninskega
preoblikovanja, je Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala dne 13. 2. 1996 odločbo št. LP
00620-2/1996-BR, s katero se razveljavlja
in nadomešča odločba Agencije št. LP
00620/1996-BR izdana dne 28. 8. 1995.

Spremenjena odločba ne vpliva na iz-
vedbo vpisa in vplačila delnic, ki je bila
izvršena v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic po predhodni odločbi.

Po pridobitvi soglasja HERMES za vpla-
čila delnic s certifikati in potrdili iz 25.a
člena zakona o lastninskem preoblikovanju,
bo podjetje obvestilo udeležence o rezulta-
tih interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic.

AERO, kemična, grafična in
papirna industrija, d.o.o., Celje

Št. 1-3382-96 La-169

Na podlagi 19. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij objavlja STROJ – to-
varna industrijske opreme, d.o.o., Radlje
ob Dravi, Mariborska c. 32, program last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
Agencija Republike Slovenije za prestrukturi-
ranje in privatizacijo odobrila z odločbo št. LP
01465/1996-MP z dne 29. 1. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: STROJ – tovarna industrijske

opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: STROJ – d.o.o.
Sedež: Radlje ob Dravi, Mariborska c.

32.
Matična številka: 5041376.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, št. reg.
vl. 1/251-00.

Osnovna dejavnost je:
– proizvodnja drugih strojev in naprav,
– proizvodnja gradbenih in rudarskih

strojev in naprav,
– proizvodnja delov in pribora za motor-

na vozila,
– proizvodnja strojev za obdelavo kovin

in lesa,
– projektiranje.
STROJ, d.o.o., je organizirano kot druž-

ba z omejeno odgovornostjo s 100% druž-
benim kapitalom.

2. Program lastninskega preoblikovanja
Podjetje se bo preoblikovalo v delniško

družbo, predvidena lastniška struktura
preoblikovanega podjetja je:

– 10% delnic Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja,

– 10% delnic Slovenski odškodninski
sklad,

– 20% delnic Sklad za razvoj oziroma
po izvršeni prodaji investicijske družbe,

– 60% delnic fizične osebe – sodelujoči
v interni razdelitvi (20%) in notranjem od-
kupu (40%) delnic.

Odstotek delnic Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja se
bo povečal za višino neplačanih davkov in
prispevkov na neto osnovne osebne dohod-
ke iz 4. odst. 25. a člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij. Temu ustrez-
no se bo zmanjšal odstotek delnic udeležen-
cem interne razdelitve in notranjega odku-
pa.

3. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:

– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%

družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi

je 1.166 SIT, delnic notranjega odkupa pa
583 SIT. V notranjem odkupu se pri vplači-
lih z gotovino prodajna cena revalorizira z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva plačila kupnine skladu.

4. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene, upokojence in družinske člane
upravičencev podjetja, da v 30 dneh po ob-
javi poziva v dnevniku Večer in na oglasni
deski podjetja:

4.1 Predložijo lastniške certifikate in po-
trdila, ki jih bo upravičencem izdalo po 25.a
členu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij v zameno za delnice interne razde-
litve; te delnice so navadne, imenske in ne-
prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem.

Če bodo upravičenci predložili lastniške
certifikate in potrdila v vrednosti, večji od
20% družbenega kapitala, bodo lahko pre-
sežke po proporcionalnem znižanju upora-
bili za notranji odkup delnic.

4.2 Pristopijo k programu notranjega od-
kupa: vpišejo delnice in vplačajo kupnino
za prvi paket delnic notranjega odkupa.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notra-
njega odkupa neprenosljive izven progra-
ma, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v notranjem odkupu v
zameno za presežne lastniške certifikate, so
enake delnicam interne razdelitve in so ne-
prenosljive dve leti, razen z dedovanjem, po
tem pa so enake kot druge delnice notranje-
ga odkupa.

Delnice notranjega odkupa se odkupuje-
jo s 50% popustom.

5. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate in potrdila ter vpišejo delnice na
sedežu podjetja v Radljah ob Dravi, Mari-
borska c. 32, med 8. in 12. uro. Gotovinska
vplačila izvršite na privatizacijski podračun
podjetja, št. 51860-698-12921.

30-dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov in potrdil, vpis in vplačilo del-
nic je prekluziven – upravičenec, ki zamudi
rok, ne more sodelovati pri interni razdeli-
tvi oziroma notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic iz delnic inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa ter način
in pogoji prenosa, bo urejen s pravili notra-
njega odkupa in delničarskim sporazumom
med upravičenci iz interne razdelitve delnic
in notranjega odkupa.

6. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju na tel. št. 0602/71-221.
V podjetju bodo v času vpisovanja zaintere-
siranim na vpogled vse zgoraj navedene lis-
tine.

STROJ – tovarna industrijske opreme,
d.o.o., Radlje ob Dravi

Št. 7/96 La-171

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
družbenega podjetja AGEA, p.o., Nova Go-
rica, ki ga je z odločbo št. LP 969-1/95-ijs
dne 13. 6. 1995 odobrila Agencija za pres-
trukturiranje in skladno z zakonom o last-
ninskem preoblikovanju podjetja AGEA,
p.o., Nova Gorica objavlja program lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: AGEA, p.o., Nova
Gorica, Plave, Vojkova 7, Anhovo.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Novi Go-
rici, enota v Novi Gorici pod registrsko št.
vložka 1-256/00.

2. Matična številka: 5278864.
3. Dejavnost: 110620 – Ekonomske, or-

ganizacijske in tehnološke storitve.
4. Pravna oblika organiziranosti: družba

je v 100% družbeni lastnini, domači kapital.
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% deležev na Sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 10% deležev na Odškodninski

sklad,
– prenos 20% deležev na Sklad RS za

razvoj za nadaljnjo razporeditev na poob-
laščene investicijske družbe,

– interna razdelitev deležev v višini 20%
razpisanih deležev (če bo del deležev ostal
nerazdeljen, bomo razpisali interni razpis
za ožje družinske člane),

– notranji odkup v višini 40% razpisanih
deležev s presežki lastninskih certifikatov
ali z gotovino v skladu s programom notra-
njega odkupa.

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

poslene in upokojence podjetja (1. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.
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Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi bo komisija za lastninsko preobli-
kovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15-dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (11. krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice pridobljene v interni razdelitvi
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz in-
terne razdelitve.

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

Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisovali tudi Pravila
notranjega odkupa.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost,
so delnice pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju, pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta in delniškega spo-
razuma.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali in vplačevali na sede-
žu podjetja s certifikati vsak delovnik od 8.
do 14. ure, z gotovino na podračun podjetja,
oboje v okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 061/137-60-65 pri Katji Stanič.

AGEA, p.o., Nova Gorica

Št. 64 La-714

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja Agrotehnika – Gruda Me-
sarija in prekajevalnica Litija, p.o., ki ga je
z odločbo št. LP 00611/1996-BR z dne 29.
2. 1996 odobrila Agencija za prestrukturira-
nje in skladno z zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetje Agrotehnika – Gru-
da Mesarija in prekajevalnica Litija, p.o.,
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja Agrotehnika – Gruda Mesarija
in prekajevalnica Litija, p.o.

1. Firma in sedež: Agrotehnika – Gru-
da Mesarija in prekajevalnica Litija, p.o.,
Šmartno pri Litiji, Slatna 1.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani pod registrsko št. vložka
1/5946/00.

2. Matična številka: 5066760.

3. Dejavnost: 013041 – klanje živine.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

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

la preoblikovanega podjetja:
– fizične osebe – 4,99%,
– zadružni upravičenci – 42,75%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 3,33%,
– Odškodninski sklad – 3,33%,
– Sklad RS za razvoj – 6,65%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 19%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

19,95%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos 6,36% delnic na Sklad invalid-

skega in pokojninskega zavarovanja,
– prenos 6,36% delnic na Odškodninski

sklad,
– prenos 12,73% delnic na Sklad RS za

razvoj za nadaljnjo razporeditev na poob-
laščene investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini
36,36% razpisanih delnic,

– notranji odkup v višini 38,18% razpi-
sanih delnic.

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

poslene in upokojence podjetja (I. krog), da
v 30-dnevnem roku po objavi tega oglasa in
poziva v dnevnem časopisju in na oglasni
deski podjetja vpišejo delnice, ki se bodo
vodile v dematerializirani obliki v zameno
za lastniške certifikate.

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov pro-
porcionalno uporabljen za notranji odkup.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih in
vplačanih vseh delnic namenjenih interni
razdelitvi, bo komisija za lastninsko preob-
likovanje z interno objavo na oglasni deski
razpisala nov 15 dnevni rok za vpis delnic
ožjih družinskih članov zaposlenih v pod-
jetju (II. krog).

V drugem krogu se bo v primeru, da je
certifikatov ožjih družinskih članov preveč,
upošteval kriterij proporcionalnosti za vsa-
kega upravičenca posebej.

Delnice pridobljene v interni razdelitvi
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v 30 dneh
po objavi tega oglasa v dnevnem časopisu
ter na oglasnih deskah podjetja vpišejo in
vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice
se vplačujejo z gotovino oziroma z morebit-
nimi presežki lastniških certifikatov iz in-
terne razdelitve.

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

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa so, dokler program ni zaključen pre-
nosljive samo znotraj programa (posebnost
so delnice pridobljene v okviru notranjega
odkupa s presežki certifikatov, ki so pre-
nosljive dve leti po pridobitvi samo z dedo-
vanjem, po tem obdobju, pa so prenosljive
do konca trajanja programa v okviru upra-
vičencev programa), v nadaljevanju pa

skladno z določili statuta in pravili notra-
njega odkupa.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

8. Tako delnice iz interne razdelitve kot
delnice iz notranjega odkupa bodo upravi-
čenci s certifikati lahko vpisovali in
vplačevali pri blagajni na sedežu podjetja
vsak delovnik od 6. do 14. ure oziroma z
gotovino na privatizacijski podračun
50150-698-000-0025531, v okviru zgoraj
opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 887-139 pri Ani Vidmar.

Agrotehnika Gruda
Mesarija in prekajevalnica Litija, p.o.

Št. 162 La-175

Na podlagi 15. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 13/93), ter 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetja (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
podjetje Radgonske gorice Gornja Radgo-
na, p.o., Gornja Radgona, Jurkovičeva 4,
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Radgonske gorice Gornja Radgona,
p.o., Gornja Radgona, Jurkovičeva 5–9.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo s
svojo odločbo št. LP 00930/1996-ST, z dne
13. 2. 1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: Radgonske gorice Gor-

nja Radgona, p.o.
Sedež podjetja: Gornja Radgona, Jur-

kovičeva 5–9.
Matična številka: 5129494.
Dejavnost podjetja:
– vinogradniška in sadjarska proizvod-

nja ter predelava grozdja, redno šolanje in
vstekleničenje vina ter proizvodnja polpe-
nečih in penečih vin,

– vzgoja trsnega in sadilnega materiala
za prodajo,

– prodaja vseh vrst odprtih, vstekleniče-
nih mirnih polpenečih in penečih vin,

– nabava in prodaja alkoholnih pijač
vseh vrst na veliko in malo,

– opravljanje transportnih dejavnosti,
– opravljanje gostinskih in bifejskih de-

javnosti,
– nakup in prodaja kozarcev,
– opravljanje strojnih in drugih storitev

s kmetijsko mehanizacijo,
– opravljanje mehaničnih in kovaških

storitev,
– poslovne storitve, razen iz skupine od-

vetniške in druge storitve, investicijski in
finančni inženiring, izmera in kartiranje
zemljišč, upravno-administrativne, splošne
komercialne, računovodske ter tehnične sto-
ritve.

Podjetje Radgonske gorice, p.o., je druž-
beno podjetje, katerega kapital je v celoti v
družbeni lasti.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la po preoblikovanju podjetja:
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– zadružni upravičenci na podlagi 59.
člena zakona o zadrugah in poravnave, skle-
njene pred Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano št. 371-42/92-2-IV/HA
z dne 2. 2. 1993 – 22,7%,

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 5,73%,

– Slovenski odškodninski sklad – 5,73%,
– Sklad RS za razvoj – 11,46%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –

20%,
– udeleženci notranjega odkupa delnic –

34,38%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic v zameno za

lastniške certifikate – 25,87%,
– prenos navadnih delnic na Sklade –

29,65% družbenega kapitala, od tega: na
Kapitalski sklad pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja – 7,41% na Slovenski
odškodninski sklad – 7,41% in na Sklad RS
za razvoj – 14,83%,

– notranji odkup delnic – 44,48% druž-
benega kapitala.

4. Javni poziv
4.1 Interna razdelitev delnic
Podjetje Radgonske gorice Gornja Rad-

gona, p.o., poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da v roku 30 dni od objave v
dnevniku Večer predložijo svoje lastniške
certifikate v zameno za začasnice – pozneje
za delnice podjetja, ter tako sodelujejo pri
interni razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate v navedenem roku vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure na sedežu podjetja
pri Roškar Ludviku. Upravičenci, ki zamu-
dijo navedeni rok, ne morejo sodelovati pri
interni razdelitvi delnic podjetja. Za interno
razdelitev delnic bo podjetje namenilo 20%
družbenega kapitala.

Kolikor bo vrednost predloženih certifi-
katov presegla 20% vrednosti družbenega ka-
pitala, bodo lahko tisti upravičenci, ki bodo
sodelovali pri interni razdelitvi, presežek last-
niških certifikatov uporabili za kupnino v
notranjem odkupu delnic. V takšnem prime-
ru bo vsak upravičenec dobil proporcionalni
del delnic iz interne razdelitve in proporcio-
nalni del delnic iz notranjega odkupa.

V primeru, da bodo delnice namenjene in-
terni razdelitvi ostale nerazdeljene, bo podjet-
je v nadaljnjih 5 dneh izvedlo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih z objavo na
oglasni deski podjetja. Družinski člani bodo
lahko svoje certifikate predložili v roku 5 dni
od takšne objave. V primeru, če bo vrednost
teh certifikatov presegla vrednost preostanka
kapitala, ki bo na razpolago tem upravičen-
cem, se bo znesek predloženih certifikatov
tem upravičencem proporcionalno znižal.

Delnice, ki bodo razdeljene v okviru in-
terne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo začasnice in kasneje delnice vodilo
v dematerializirani obliki.

4.2 Notranji odkup delnic
Podjetje Radgonske gorice Gornja Rad-

gona, p.o., poziva vse upravičence (zapo-
slene, bivše zaposlene in upokojene delavce
podjetja), da v roku 30 dni od objave tega
poziva v dnevniku Večer, pristopijo k pro-

gramu notranjega odkupa delnic podjetja in
vplačajo prvi paket delnic.

Udeleženci programa notranjega odkupa
bodo lahko delnice vplačevali v navedenem
roku vsak delovnik od 8. do 12. ure, na
sedežu podjetja pri Ludviku Roškarju. Upra-
vičenci, ki zamudijo na navedeni rok, ne
morejo sodelovati pri notranjem odkupu del-
nic podjetja. Podjetje bo za notranji odkup
namenilo 44,48% družbenega kapitala. Po-
goj za odkup delnic v tem načinu lastnin-
skega preoblikovanja podjetja je sodelova-
nje pri interni razdelitvi delnic podjetja. Del-
nice se bodo odkupovale s 50% popustom.

Udeleženci bodo delnice vplačevali z za-
menjavo presežnih lastniških certifikatov ter
z gotovino. Plačila v gotovini bodo udele-
ženci vplačevali na poseben privatizacijski
račun pri Agenciji RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje – Izpostava Gor-
nja Radgona, št. 51910-698-71351.

Delnice iz notranjega odkupa se glasijo
na ime, dajejo pravico do upravljanja v skla-
du s pravili notranjega odkupa, dajejo pra-
vico do dividende in so neprenosljive razen
znotraj programa notranjega odkupa in v
primeru dedovanja. Delnice, ki jih bodo
upravičenci pridobili v zamenjavo za last-
niške certifikate, so enake kot delnice iz
interne razdelitve.

Udeleženci bodo hkrati z vpisom in pla-
čilom delnic pristopili tudi k pravilom not-
ranjega odkupa ter dali svoje soglasje k os-
nutku statuta delniške družbe.

5. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dodatne informacije

dobijo vsak delovnik pri Roškar Ludviku,
od 8. do 12. ure, na tel. 069/61-321.

Radgonske gorice
Gornja Radgona, p.o.

Št. 108/96 La-176

Na podlagi določil zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij objavljamo
program lastninskega preoblikovanja Elek-
tromehanike, p.o., Sežana, Partizanska ce-
sta 32, Sežana, ki ga je z odločbo št.
LP 00945/1996-NGT z dne 13. 2. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Elektromehanika, p.o., Sežana.
Sedež: Partizanska cesta 32, Sežana.
Matična št. 5066522.
Dejavnost: 090133 – splošna elektrome-

hanika, popravilo ur.
Organiziranost: družbeno podjetje.
2. Predvidena lastniška struktura kapita-

la po preoblikovanju:
– Sklad pokojninskega in invalidskega

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

– 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa do –

40%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade –

40% družbenega kapitala,
– interna delitev – do 20% družbenega

kapitala,
– notranji odkup do – 40% družbenega

kapitala.

4. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic v
interni razdelitvi in notranjemu odkupu

Elektromehanika Sežana, Partizanska cesta
32, poziva vse upravičence, to je sedanje in
nekdanje zaposlene ter upokojence, da v 30
dneh po objavi oglasa v dnevniku Delo zame-
njajo lastniške certifikate za začasnice in tako
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic. Če v
navedenem roku ne bo vpisanih vseh 20% del-
nic, namenjenih interni razdelitvi, bomo v 10
dneh po končanem 1. krogu objavili interni
razpis za ožje družinske člane zaposlenih (2.
krog). Če bo v prvem krogu vpisanih več del-
nic, namenjenih interni delitvi, bo presežek cer-
tifikatov uporabljen za notranji odkup propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

Notranji odkup: podjetje poziva upravi-
čence, da sodelujejo pri notranjem odkupu
delnic. Notranji odkup poteka hkrati z inter-
no delitvijo. Notranjemu odkupu je name-
njenih 40% vseh delnic, vpišejo se s 50%
popustom. Delnice se vplačujejo s presežni-
mi certifikati in z gotovino. V primeru viška
vplačil se upoštevata kriterij skladno z 32.
členom uredbe (proporcionalni kriterij pov-
prečnega trimesečnega BOD).

5.Kraj vplačila
Lastniške certifikate in gotovinska vpla-

čila bo podjetje zbiralo na sedežu podjetja
vsak delovni dan od 10. do 14. ure, gotovin-
ska vplačila bodo nakazana na privatizacij-
ski račun št. 51420-698-6457.

6. Dodatne informacije lahko dobite na
sedežu podjetja osebno ali po tel.
067/73-157, Bogataj Izidor.

Elektromehanika, p.o., Sežana

Razpisi delovnih mest

Št. 716-01/89-2 Ob-683

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 delovno mesto:

sodnika za prekrške s sedežem v Ljub-
ljani.

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 do-
kazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepi-
som in podatki o dosedanjem delu v roku 15
dni od objave razpisa na naslov: Komisija
Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zade-
ve, Šubičeva 4, Ljubljana.

Državni zbor Republike Slovenije
Komisija za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve
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Ob-666

PLUTAL 92, d.o.o., Cesta v Gorice 8,
Ljubljana razpisuje

direktorja.
Pogoji:
– visoka ali višja izobrazba pravne sme-

ri,
– sposobnost vodenja in manegerska

znanja,
– znanje tujega jezika,
– 5 let delovnih izkušenj.
Mandat traja 4 leta.
Pismene ponudbe s priloženimi dokazili

o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kan-
didati pošljejo z oznako “Za razpis” na na-
slov PLUTAL 92, d.o.o., Ljubljana, Cesta v
Gorice 8, v 8 dneh od dneva razpisa.

PLUTAL 92, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 21/1996 Ob-667

Razpisna komisija javnega socialno-
varstvenega zavoda Dom starejših občanov
Kamnik, razpisuje delovno mesto

direktorja
za dobo štirih let.
Za direktorja je lahko imenovan kandi-

dat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje še
naslednje pogoje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe v skladu z 69. členom in drugim
odstavkom 56. člena zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva, od tega naj-
manj tri leta na vodilnih oziroma vodstve-
nih delih,

– strokovni izpit za delo na področju so-
cialnega varstva oziroma zdravstvenega
varstva v skladu s predpisi,

– predložitev programa dela doma.
Prijave z dokazili in programom dela do-

ma pošljite v osmih dneh od objave na na-
slov: Dom starejših občanov Kamnik, Ne-
veljska pot 26, 1240 Kamnik, z oznako “pri-
java za razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po zaključenem izbornem postopku.

Dom starejših občanov Kamnik

Popravek

V javnem razpisu Občine Domžale, ob-
javljenim v Uradnem listu RS, št. 13-14, z
dne 8. III. 1996, Ob-593, št. 207/93 se od-
kupnina za razpisno dokumentacijo v 6. toč-
ki pravilno glasi:

2.1 je 2.000 SIT,
2.2 je 3.000 SIT,
2.3 je 1.000 SIT.

Ob-560

Na podlagi 73. in 93. člena zakona o
visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/93) ter
zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS,
št. 5/96) Ministrstvo za šolstvo in šport raz-
pisuje

sofinanciranje
mednarodnega sodelovanja v letu 1996

1. Ministrstvo za šolstvo in šport bo v
letu 1996 sofinanciralo mednarodno sode-
lovanje obeh slovenskih univerz, njunih čla-
nic ter koncesioniranih visokošolskih zavo-
dov. Za sofinanciranje lahko kandidira uni-
verza oziroma koncesionirani visokošolski
zavod, ki predloži program mednarodnega
sodelovanja, namenjen izboljševanju in raz-
voju dodiplomskega študija.

2. Program mednarodnega sodelovanja
mora izhajati iz sklenjenih meddržavnih ozi-
roma meduniverzitetnih sporazumov ali dru-
gih formalno podpisanih bilateralnih ali
multilateralnih dogovorov.

3. Ministrstvo bo ob upoštevanju danih
proračunskih možnosti kot prioritetne
obravnavalo naslednje oblike mednarodne-
ga sodelovanja, zajete v programu:

– vključevanje visokošolskih zavodov v
bilateralne in multilateralne dejavnosti, ki
so pomembne za razvoj in kvaliteto visoko-
šolskega študija;

– priprave za vključevanje v program
Evropske unije (Socrates);

– vključevanje tujih oziroma domačih
študentov (izmenjava) v redne študijske ak-
tivnosti;

– aktivna udeležba visokošolskih učite-
ljev in sodelavcev v projektih področja vi-
sokošolske didaktike in metodike.

Sodelovanje v okviru programa CEEPUS
ni zajeto v tem razpisu.

4. Univerzi oziroma koncesionirani sa-
mostojni visokošolski zavodi pošljejo prija-
ve, ki vsebujejo pravno podlago sodelova-
nja, področje sodelovanja, program sodelo-
vanja s časovno opredelitvijo, nosilce in
udeležence ter specifikacijo stroškov s pred-
videnimi viri sofinanciranja, na Ministrstvo
za šolstvo in šport najkasneje do 15. aprila
1996. Univerza predloži enoten, s svojimi
članicami usklajen predlog.

5. Nepopolne prijave, predvsem pa tiste,
ki ne bodo vsebovale ovrednotenega pro-
grama sodelovanja, ministrstvo ne bo obrav-
navalo. Prav tako ne bo obravnavalo prija-
viteljev, ki za sredstva, prejeta v preteklem
letu, niso dostavili poročila o opravljenem
sodelovanju.

Št. 403-3/96 Ob-541

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) objavlja Minis-
trstvo za šolstvo in šport

r a z p i s
za sofinanciranje gostujočih

visokošolskih učiteljev v letu 1997
1. Sofinanciranje je namenjeno pospeše-

vanju vključevanja priznanih tujih visoko-
šolskih učiteljev v dodiplomski, izjemoma
pa tudi podiplomski študij, na univerzah in
koncesioniranih visokošolskih zavodih.

2. Pogoji za sofinanciranje:
– predlagani kandidat ima naziv redni

profesor (ali enakovredni tuji naziv);

– kurz gostujočega profesorja obsega
najmanj 15 ur predavanj oziroma seminar-
jev;

– izvedba kurza je javno objavljena,
– v okviru kurza študentje opravijo vsaj

del študijskih obveznosti (npr. seminarska
naloga),  ki  je  sestavina  ocene  pri  pred-
metu;

– gostovanje traja praviloma najmanj 14
dni, vendar ne dlje kot 60 dni; poleg tega bo
ministrstvo 10 visokošolskim učiteljem za-
gotovilo sredstva za 6 mesečno sodelovanje
v dodiplomskem študiju.

3. Prijave na razpis morajo vsebovati:
– kandidatove biografske in bibliograf-

ske podatke vključno s točnimi podatki o
habilitaciji;

– seznam dosedanjih gostovanj v peda-
goškem procesu;

– osnovo za povabilo oziroma sodelova-
nje (medfakultetna, meduniverzitetna po-
godba ipd.);

– predstavitev programa, ki ga bo gost
opravil, vključno z obveznostmi študentov.

Univerza predloži s članicami usklajeno
prijavo.

4. Univerza oziroma koncesionirani za-
vod pošljejo prijave na razpis najkasneje do
30. 6. 1996 in sicer na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Sektor za visoko šolstvo,
Dalmatinova 2/14, Ljubljana.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2-0/4/267-1996 Ob-643

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Urad-
ni list RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega
kabelskega omrežja (KKO) Velenje

desni breg
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja Velenje desni breg.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 20,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 6.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 8. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

 Ponudba mora vsebovati elemente, ki
jih določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93) in 16.
člen Internega navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem.

 Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba

Razpisi
javnih natečajev



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 818 Št. 15 – 15. III. 1996

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja Velenje desni breg”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 18. 4. 1996 ob
12. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku  14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/267-1996 Ob-644

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Urad-
ni list RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) Velenje levi
breg

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja Velenje levi breg.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301

4. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 6.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 8. 1996

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

 Ponudba mora vsebovati elemente, ki
jih določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93) in 16.
člen Internega navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem.

 Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja Velenje levi breg”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 18. 4. 1996 ob
11. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/267-1996 Ob-645

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.

člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Urad-
ni list RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Rogla
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Rogla.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 15,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 6.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 9. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

 Ponudba mora vsebovati elemente, ki
jih določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93) in 16.
člen Internega navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem.

 Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Rogla”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 18. 4. 1996 ob
9.30 v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Št. 2-0/4/267-1996 Ob-646

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
53. člena zakona o graditvi objektov in 10.
člena odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Urad-
ni list RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) ob
Mariborski cesti v Celju

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja ob Mariborski cesti v Ce-
lju.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni po objavi na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu

Službe za investicije (Hermina Palčnik), te-
lefon 063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 23,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 6.
1996, predviden rok zaključka del pa je
30. 9. 1996.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

 Ponudba mora vsebovati elemente, ki
jih določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Uradni list RS, št. 28/93) in 16.
člen Internega navodila o pogojih in po-
stopkih za oddajanje del izvajalcem.

 Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja ob Mariborski cesti v Ce-
lju”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 18. 4. 1996 ob 8.
uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponud-
niki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Št. 602-8/96-7 Ob-642

Na podlagi sklepa občinskega sveta, z
dne 6. 12. 1995, določil zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91), zakona o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.
l. RS, št. 21/91) ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l.RS, št. 28/93), objavlja Obči-
na Brežice

javni razpis
za dodelitev koncesije za izvajanje javno

veljavnega vzgojnoizobraževalnega
programa za področje predšolske vzgoje

za okoliš Arnovo selo - Artiče
1. Predmet koncesije je dnevni program,

ki terja od 6 do 9 ur in bi se izvajal po
potrebi dopoldne, popoldne, celodnevno ali
izmenično.

2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik - koncesionar:

– izpolnjevanje pogojev za opravljanje
javne službe na področju predšolske vzgoje
(kader, prostor, oprema), v skladu s predpisi,

– višja ali visoka izobrazba, poklic vzgo-
jitelj, vzgojiteljica predšolskih otrok,

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj v
predšolski vzgoji.

3. Ponudnik - koncedent je Občina Bre-
žice, ki bo ponudniku koncesionarju, ki po-
nudi najboljše pogoje, podelila koncestijo
za nedoločen čas od sklenitve veljavne kon-
cesijske pogodbe.

4. Z izvajanjem dejavnosti, ki je pred-
met tega razpisa, mora koncesionar pričeti z
dnem 1. 9. 1996.
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5. Predpisi v zvezi s koncesijo, ki je pred-
met tega razpisa, kakor tudi vse ostale in-
formacije, so ponudnikom na voljo na sede-
žu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
pri Boženi Devčič. Rok za vse informacije
je 5 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS.

6. Rok za zbiranje priporočenih in zape-
čatenih pisnih ponudb z oznako “Ne odpi-
raj! - Razpis za koncesijo za zasebni vrtec
na območju Arnovih sel” je 10 dni od obja-
ve v Uradnem listu RS.

7. Javno odpiranje ponudb bo opravila
posebna komisija, ki jo imenuje župan, 2. 4.
1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine Brežice.

8. O izbiri najboljšega ponudnika bodo
kandidati obveščeni v nadaljnjem roku 8
dni od poteka prijave.

Z najboljšim ponudnikom se sklene kon-
cesijska pogodba v roku 30 dni od izbire
oziroma obvestila o izbiri. Če izbrani po-
nudnik v tem roku brez upravičenega razlo-
ga ne sklene pogodbe, se smatra, da je od-
stopil. V tem primeru lahko komisija določi
drugega najboljšega ponudnika, kot konce-
sionarja in z njim sklene koncesijsko po-
godbo, skladno s pogoji in njegovo ponudbo.

Občina Brežice

Ob-641

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 Slovenske Konjice

javni razpis
za oddajo del zunanje ureditve pri

športni dvorani v Slovenskih Konjicah
A) Splošni pogoji

1. Naročnik: Občina Slovenske Konjice.

2. Predmet razpisa: zunanja ureditev pri
športni dvorani.

3. Naziv objekta: večnamenska športna
ploščad pred športno dvorano.

4. Orientacijska vrednost objekta:
10,000.000 SIT.

5. Lokacija objekta: Slovenske Konjice.

6. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki na Koningu d.o.o., Mestni trg 7,
Slovenske Konjice od 8. do 12. ure od dne-
va objave razpisa v Uradnem listu RS.

7. Rok za pričetek del je maj 1996.

8. Rok za končanje del je 90 dni.

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

Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati
najkasneje do 12. ure v torek, dne 4. 4. 1996
na naslov: Zavod za šport Slovenske Konji-
ce, Šolska ulica 3, Slovenske Konjice, kjer
bo ob 12. uri v sejni sobi odpiranje ponudb.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti

z oznako: “Ne odpiraj - ponudba - zunanja
ureditev pred športno dvorano!”

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občina Slovenske Konjice

Št. 104-2/96 Ob-662

Razpis priznanj
Ambasador Republike Slovenije v

znanosti v letu 1996
Ministrstvo za znanost in tehnologijo va-

bi predlagatelje, da v skladu s 38. členom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/91) prijavijo do 15. maja 1996
kandidate za podelitev priznanja Ambasa-
dor Republike Slovenije v znanosti.

Priznanje se podeljuje posameznikom, ki
so v zadnjih letih dosegli mednarodno od-
mevnost svojega znanstvenega dela in na-
stopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in s
tem prispevali k povečanju mednarodne
uveljavitve Republike Slovenije.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
pri svojih odločitvah upoštevalo naslednje
splošne Kriterije:

– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v

tujini,
– vabljena predavanja na uglednih usta-

novah,
– članstvo v najbolj uglednih združenjih,
– udeležba v pomembnih mednarodnih

oziroma tujih projektih ipd.
Strokovno utemeljene pobude in predlo-

ge za priznanja pošljite v enem izvodu na
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Slovenska c. 50 (z oznako za Amba-
sadoraja znanosti).

Dodatne informacije dobite pri M. Ber-
toncelj, telefon št. 13 11 107 int. 414.

Priznanja bodo podeljena junija 1996.

Št. 104-3/96 Ob-663

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana, organizira izvaja-
nje nacionalnega raziskovalnega programa
ter v ta namen na podlagi 27. člena zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91)
ter na podlagi pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razi-
skovalne, visokošolske in druge ogranizaci-
je (Ur. l. RS, št. 38/94) objavlja

razpis
za raziskovalno usposabljanje mladih

raziskovalcev
v okviru naslednjih programov:
I. Usposabljanje mladih raziskovalcev

v raziskovalnih skupinah zavodov, ki jih
prijavijo uporabniške organizacije

II. Doktorsko usposabljanje v tujini -
vloge zavodov, ki opravljajo raziskoval-
no dejavnost

I.
Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske

družbe, ki so organizirane po 1. členu za-
kona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) in imajo naročen raziskovalno - raz-
vojni projekt pri raziskovalni skupini viso-
košolskega ali drugega zavoda, ki opravlja
raziskovalno dejavnost.

Kandidat, ki ga prijavlja ustrezna orga-
nizacija v usposabljanje, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:

1. mora biti državljan Republike Slove-
nije ali tuj državljan slovenskega porekla,

2. mora imeti visoko strokovno izobraz-
bo ustrezne smeri in biti vpisan na podi-
plomski študij,

3. starost do 33 let.
Prednost bodo imeli kandidati vpisani v

študijski program za pridobitev doktorata
znanosti.

Prijava za razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. okvirni program raziskovalnega in štu-

dijskega usposabljanja,
3. pregled realiziranih, v izvajanju ali na-

črtovanih raziskovalno-razvojnih projektov
predlagatelja,

4. kratek oris razvojnih usmeritev,
5. pisno dokazilo o naročenem projektu

pri raziskovalni skupini - izvajalki usposab-
ljanja,

6. pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabi-
jo za evidence oziroma sezname določene s
pravilnikom o usposabljanju in vključeva-
nju mladih raziskovalcev v raziskovalne, vi-
sokošolske in druge organizacije.

Merila za ocenjevanje prijav:
– ocena programa usposabljanja,
– ustreznost mentorja in raziskovalne

skupine, izvajalke usposabljanja,
– ocena dodiplomskega študija (pravilo-

ma 8),
– eventualna ocena delovnih rezultatov

kandidata,
– ocena razvojnih možnosti predlagate-

lja,
– sofinanciranje usposabljanja,
– število sodelovanj na skupnih projek-

tih z raziskovalnimi skupinami visokošol-
skih javnih zavodov in zavodov, ki oprav-
ljajo raziskovalno dejavnost.

Ministrstvo bo zagotovilo sredstva v
skladu s sklepom Vlade Republike Sloveni-
je o merilih za določanje višine subvencij
za usposabljanje mladih raziskovalcev (Ur.
l. RS, št. 64/95).

Čas financiranja usposabljanja glede na
vrsto usposabljanja je:

– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol,
– za doktorat (po magisteriju) največ do

dveh let in pol,
– za doktorat (brez magisterija) do štirih

let.
II.
Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo javni viso-

košolski zavodi in drugi zavodi, ki oprav-
ljajo raziskovalno dejavnost.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje po-
goje:

1. mora biti državljan Republike Slove-
nije,

2. mora imeti visoko strokovno izobraz-
bo ustrezne smeri (povprečna študijska
ocena najmanj 8) oziroma opravljen magi-
sterij,

3. starost praviloma do 28 let.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. izpolnjen prijavni obrazec,
2. program usposabljanja v tujini na po-

dročju potrebnem vitalizacije,
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3. podatke o instituciji in kvalificirano-
sti tujega mentorja,

4. predvidene raziskovalne zadolžitve
mladega raziskovalca po vrnitvi ter zagoto-
vilo predlagatelja vloge glede potrebne
opreme in druge infrastrukture, ki bo omo-
gočala popolno izrabo in prenos v tujini
pridobljenega znanja,

5. pisno izjavo kandidata, da se lahko
osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabi-
jo za evidence oziroma sezname določene s
pravilnikom o usposabljanju in vključeva-
nju mladih raziskovalcev v raziskovalne, vi-
sokošolske in druge organizacije.

Merila
– dosedanji študijski in raziskovalni re-

zultati kandidata,
– ocena programa usposabljanja,
– v Sloveniji ni ustreznih možnosti za

dokončanje doktorata znanosti zaradi po-
manjkanja ustreznih mentorjev ali razisko-
valne opreme.

Ministrstvo bo ob drugih enakih pogojih
dalo prednost kandidatom s področij, kjer
uveljavlja in izvaja program vitalizacije.

Ministrstvo bo zagotovilo sredstva za
kritje stroškov delovnega razmerja mladega
raziskovalca in njegovega bivanja v tujini.
Šolnine ministrstvo ne krije. Čas doktorske-
ga usposabljanja v tujini je največ tri leta.

Splošne določbe
Prijavne obrazce za obe obliki usposab-

ljanja z navodili lahko zainteresirani dvig-
nejo vsak delovni dan med 7. in 16. uro pri
vratarju Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Ljubljana, Slovenska 50. Informacije
daje Marta Sluga vsak torek, sredo in četr-
tek med 10. in 14. uro osebno ali po telefo-
nu 13 11 107, int. 311.

Rok za oddajo prijave na razpis je najka-
sneje 15. april 1996.

Prijave na razpis morajo biti pripravlje-
ne na predpisanih obrazcih, skladno z navo-
dili in v dveh izvodih. Ministrstvo bo obrav-
navalo samo popolne prijave na razpis, ki
bodo prispele v razpisnem roku.

Ministrstvo bo opravilo ocenitev prijav
in objavilo izbor kandidatov sprejetih na
usposabljanje v roku 60 dni po izteku razpi-
snega roka.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 104-1/96 Ob-664

Razpis nagrad Republike Slovenije
za znanstveno-raziskovalno delo v letu

1996

I. Komisija za nagrade in priznanja Re-
publike Slovenije vabi predlagatelje, da v
skladu z 38. členom zakona o raziskovalni
dejavnosti prijavijo do 19. aprila 1996 kan-
didate za:

a) nagrade za vrhunske dosežke,
b) nagrade za življenjsko delo,
c) nagrade za izume.
II. Komisija za nagrade in priznanja po-

deljuje:
a) nagrade za dela, ki vsebujejo vrhun-

ske znanstvene dosežke,
b) nagrade za življenjsko delo razisko-

valcem, ki so s svojim raziskovalnim delom
bistveno prispevali k razvoju znanosti. Te
nagrade se praviloma podeljujejo razisko-
valcem, ki so že dosegli 65 let starosti,

c) nagrade za izume, ki iztopajo po iz-
virnosti in domiselnosti in predstavljajo po-
memben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarsko in poslovno aktivnost.

III. Nagrade pod a) se podeljuje pravilo-
ma le za dela, ki so bila objavljena v zadnjih
petih letih. Predlogom za nagrade morajo
biti priložena dela, ki so predlagana za na-
grado in strokovna utemeljitev podprta s
podpisi treh strokovnjakov s področja, ka-
mor sodijo predlagana dela.

Predlogom pod b) mora biti poleg stro-
kovne utemeljitve, podprte s podpisi treh
strokovnjakov, priložena tudi biografija in
bibliografija kandidata.

Predloge pod c) je treba pripraviti v skla-
du z navodili za prijavo predlogov na po-
dročju izumov. Navodila dobijo vsi zainte-
resirani na Ministrstvu za znanost in tehno-
logijo, Ljubljana (telefon št. 061/ 1311-107
int. 414).

Vsi predlogi za nagrade morajo biti pri-
javljeni v skladu z 12. členom pravilnika o
nagradah in priznanjih Republike Slovenije
za raziskovalno delo - Raziskovalec, maj
1992.

IV. Predloge z ustrezno dokumentacijo v
dveh izvodih sprejema Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50. Komisija bo obravnavala samo popolne
vloge, ki bodo prispele v razpisnem roku.

V. O nagradah bo odločala Komisija za
nagrade in priznanja Republike Slovenije v
skladu z veljavnimi merili.

Nagrade bodo podeljene novembra 1996.
Komisija za nagrade in priznanja

Republike Slovenije

 Št. 1/96 Ob-669

Občina Puconci, Puconci 80, Puconci,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup pisarniške opreme
1. Naročnik: Občina Puconci, Puconci

80, Puconci.
2. Predmet razpisa je pisarniška oprema

za pisarne v obnovljeni zgradbi Občine Pu-
conci (stoli, mize, omare, elementi čajne
kuhinje) po tlorisni dispoziciji za vsak pro-
stor posebej.

3. Orientacijska vrednost opreme
2,000.000 SIT.

4. Natančna navodila oziroma tlorisne
dispozicije po prostorih ter predvideno po-
vršinsko obdelavo lahko ponudniki dvigne-
jo na sedežu Občine Puconci ali po telefonu
069/45-548.

5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete osebno vsak dan od 8. do 12. ure, štiri
dni po objavi. Na izrecno željo lahko doku-
mentacijo pošljemo tudi po pošti na naslov
naročnika.

6. Ponudbo je obvezno sestaviti po pro-
storih z izpisano specifikacijo ponujene
opreme, detaljnim opisom opreme in pripa-
dajočo tehnično oziroma prospektno doku-
mentacijo.

7. Rok dobave 10 dni po sklenitvi po-
godbe.

8. Rok oddaje ponudb je 10 dni po obja-
vi razpisa poštno priporočeno na naslov Ob-

čina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci ali
osebno na občinski upravi.

9. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako Ponudba za pisarniško
opremo - ne odpiraj.

10. Odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po roku za oddajo ponudbe ob 12. uri.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

 Št. 2/96 Ob-670

Občina Puconci, Puconci 80, Puconci,
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup računalniške opreme
1. Naročnik: Občina Puconci, Puconci

80, Puconci.
2. Predmet razpisa:
– 3 kom računalnik Pentium 120 Mhz,

16 MB RAM 72 pin, disk WD 850 MB,
VGA 1 MB PCI 1,44 MB 3,5” disketni po-
gon, barvni monitor 14”LR, ohišje Mini To-
wer, tipkovnica CHERRY G83, miška s pod-
logo,

– 1 kom tiskalnik HP 5P,
– 1 kom CD ROM 4xhitrost SONY,
– 1 kom WIN 95 SLO, Microsoft Office

SLO.
3. Orientacijska vrednost 1,000.000 SIT.
4. Rok dobave 10 dni po sklenitvi po-

godbe.
5. Rok oddaje ponudb je 10 dni po obja-

vi razpisa poštno priporočeno na naslov Ob-
čina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci ali
osebno na občinski upravi.

6. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako Ponudba za računalniško
opremo - ne odpiraj.

7. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po roku za oddajo ponudbe ob 12. uri.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Puconci

Št. 1.2-131-1/96 Ob-631

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93) Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

pnevmatske pošte na tovorni postaji Koper.
3. Čas del: 30. 4. 1996.
4. Orientacijska vrednost izdelave pro-

jekta: 300.000 SIT.
5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo

ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
v prostorih tajništva Sekcije za promet Po-
stojna, Kraigherjeva 11, Postojna (telefon
067/21-397), vsak delovnik od 8. do 10. ure
od objave do 27. 3. 1996.

Kupnina za razpisano dokumentacijo v
vrednosti 1.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-14744.
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Dodatne informacije dobite pri Kariž
Draganu (telefon 067/21-397).

6. Ogled objekta
Ogled objekta bo 21. 3. 1996 ob 10. uri

na tovorni postaji Koper.
7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je četrtek, 29. 3.

1996 do 8.30 v tajništvu Sekcije za promet
Postojna, Kraigherjeva 11, Postojna.

Slovenske železnice bodo sklenile po-
godbo z izbranim(i) izvajalcem(i) za pred-
met razpisa iz točke 2.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v petek,

29. 3. 1996 ob 9. uri v prostorih Sekcije za
promet Postojna, Kraigherjeva 11, Postojna.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 10 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Promet

Ob-632

Kmetijski zavod Maribor, Vinarska 14,
po sklepu upravnega odbora in na podlagi
investicijskega programa za obnovo trajnih
nasadov za kmetije na območju Kmetijske-
ga zavoda Maribor, odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

agromelioracijskega dela pri obnovi
trajnih nasadov po investicijskem

programu
1. Investitor je Kmetijski zavod Mari-

bor.
2. Predmet razpisa so agromelioracijska

dela pri obnovi trajnih nasadov po investi-
cijskem programu.

3. Lokacija investicij – dvajset kmetij na
območju Mestne občine Maribor ter Občin
Pesnice, Dupleka in Ruš – skupaj 22,65 ha
sadovnjakov.

4. Razpisna dokumentacija je ponudni-
ku na voljo 5 delovnih dni od objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro v pro-
storih Kmetijskega zavoda Maribor, Vinar-
ska 14, Maribor.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– cene,
– plačilni pogoji.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj,
ponudba!” in odposlana na naslov Kmetij-
ski zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Mari-
bor.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 7 dneh po poteku roka za oddajo
ponudbe.

Kmetijski zavod Maribor

Št. 115 Ob-633

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

javni razpis
za izbiro opreme

1. Naročnik: Centralna tehniška knjižni-
ca Univerze v Ljubljani, Trg republike 3,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nakup: kopirni stroj
za fotokopirnico (črnobeli, zmogljivost ca.
45 do 50 kopij/minuto oziroma 40.000 ko-
pij/mesec, življenjska doba vsaj 1,500.000
kopij) z avtomatskim pokrovom, samodej-
nim dvostranskim kopiranjem, optičnim
zaznavanjem velikosti originala in optimi-
ranim preslikavanjem iz knjig, ustreznimi
predali za papir z vsaj 2000 listi/predal ter
avtomatskim sortirnikom in spenjalnikom.

3. V pondubi navedite tehnične specifi-
kacije opreme, nabavno ceno, oceno stroš-
kov letnega vzdrževanja, garancijski rok,
odzivni čas servisne službe, dobavni rok,
plačilne pogoje in morebitne popuste.

4. Ponudbe sprejemamo v roku 15 dni
od objave. Dodatne informacije telefon
061/176-37-96.

Centralna tehniška knjižnica

Ob-634

Telekom Slovenije, p.o., PE Koper, Ko-
lodvorska 9, Koper, razpisuje po pooblasti-
lu generalnega direktorja št. 09000/028/96-
1, na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov in 7. člena pravilnika o načinu in
postopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za izvedbo del rekonstrukcije in

preusmeritve KKO in RNO iz GTC
Koper na KTC Žusterna

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
izvedbo rekonstrukcije in preusmeritve kra-
jevnega kabelskega omrežja in razvodnega
naročniškega omrežja iz glavne telefonske
centrale Koper na končno telefonsko cen-
tralo Žusterna.

3. Razpisna dokumentacija in razlage za
izdelavo ponudbe

Podrobnejše informacije v zvezi z razpis-
no dokumentacijo ponudniki lahko dobijo
pri Bernardu Kraljiču na istem naslovu ali
po telefonu št. 066/33-109 med 8. in 14. uro
od 18. 3. 1996 dalje do vključno 5. 4. 1996.

4. Ponudba

Na javni razpis se lahko prijavijo izva-
jalci del, ki so registrirani za gradnjo tele-
komunikacijskih kabelskih omrežij, imajo
ustrezne strokovne kadre in opremo za iz-
vajanje del ter izkušnje pri gradnji KKO in
RNO. Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba ponudnika in mora biti overovljena z
žigom.

Ponudba mora vsebovati elemente smi-
selne pravilniku o načinu in postopku odda-
je graditve objektov in navodilom o pogojih
in postopkih za oddajanje del izvajalcem (v
prilogi). Ponudbe, ki ne bodo upoštevale
zahtev iz razpisne dokumentacije, bo komi-
sija zavrnila kot neveljavne.

Izvajalec del se mora obvezati, da bo
gradbišče po končanih delih počiščeno in
urejeno.

5. Vrednost del: ocenjena vrednost zna-
ša 30,300.000 SIT.

6. Lokacija objekta: območje med konč-
no centralo Žusterna in hotelom Žusterna.

7. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je 27. 5. 1996, dokončanja del pa 27. 7.
1996.

8. Merila za izbiro: merila za izbor naju-
godnejšega ponudnika so opredeljena v raz-
pisnih pogojih investitorja.

9. Rok za oddajo ponudbe

Ponudbe morajo prispeti na naslov Tele-
kom Slovenije, p.o., PE Koper, Kolodvor-
ska 9, 6000 Koper ali biti oddane neposred-
no v službi za investicije, na istem naslovu,
najkasneje do 5. 4. 1996 do 13. ure. Ponud-
be morajo biti predane v enem izvodu in v
zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za KKO in RNO Žusterna”.

10. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo 10. 4. 1996 ob 9.
uri v sejni sobi v drugem nadstropju poslov-
ne zgradbe Telekoma, Kolodvorska 9, Ko-
per. Na odpiranje so vabljeni vsi predstav-
niki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izidu razpisa

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni najkasneje 14 dni po
odpiranju ponudb.

Priloga: interno navodilo o pogojih in
postopkih za oddajanje del izvajalcem

Ponudba mora glede na vsebino javnega
razpisa vsebovati zlasti naslednje elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,

– dovoljenje za opravljanje del, ki so
predmet razpisa,

– garancijo za resnost ponudbe,

– zahtevane reference,

– predračun s prilogami:
– predračun del po vrstah del (npr. lo-

čeno za gradbeni in montažni del), po po-
stavkah, na ključ, celotno vrednost,

– strukturo cene po vnaprej predpisanih
elementih strukture cene,

– izhodiščne cenike elementov struktu-
re cene, veljavne na datum pondube oziro-
ma datum, ki ga določi komisija,

– delež stroškov podizvajalcev,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko plačil po ponudbi glede na

terminski plan izvedbe razpisanih del,

– zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenjskih pogojev, kot jih določajo pred-
pisi o minimalnih standardih zaposlovanja
ter kolektivne pogodbe,

– roke oziroma dinamiko graditve – ter-
minski plan,

– način obračunavanje del (pogodbenih,
več, manj, dodatnih, nepredvidenih del),

– garancijske roke in načine zavarova-
nja izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,

– zagotovljeno kvaliteto in način doka-
zovanja,

– projekte, grafične, slikovne in tekstual-
ne predloge in razlage, prospekte, utemelji-
tve, variantne predloge in rešitve, vzorce in
drugo po lastni presoji ponudnika,
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– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-
stitorju,

– navedbo pooblaščene osebe oziroma
službe ponudnika, ki daje tolmačenja v zve-
zi s ponudbo,

– drugo dokumentacijo, ki je zahtevana
v razpisu.

Telekom Slovenije, p.o.,
PE Koper

Št. 21-2/96 Ob-635

Javni razpis
za nabavo vodovodnega materiala za
ojačitev cevovoda Dolga vas–Livold
1. Investitor: Hydrovod Kočevje–Ribni-

ca.
2. Predmet razpisa: nabava vodovodne-

ga materiala za odsek 1 in odsek 2.
3. Dokumentacija: razpisno dokumenta-

cijo lahko dobite v tajništvu podjetja Hydro-
vod Kočevje–Ribnica, Ljubljanska cesta 38,
Kočevje, tel. 061/851-430 vsak dan od 7. do
12. ure.

4. Orientacijska vrednost: 10,000.000
SIT.

5. Rok: rok za oddajo ponudb je 15 dni
od objave v Uradnem listu RS. Ponudbo
oddajte na naslov Hydrovod Kočevje–Rib-
nica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, z
oznako “cevovod – ne odpiraj”.

6. Merila za izbiro:
– cena,
– kvaliteta,
– reference v Sloveniji,
– rok dobave.
7. Odpiranje ponudb: o datumu javnega

odpiranja bodo ponudniki obveščeni nak-
nadno.

Hydrovod Kočevje–Ribnica

Ob-636

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
objavlja Sklad stavbenih zemljišč Občine
Šentjur pri Celju

javni razpis
za ažuriranje oziroma vzpostavitev
računalniškega sistema za vodenje

evidenc nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Šentjur pri

Celju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč Ob-

čine Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šent-
jur.

2. Predmet razpisa: vzpostavitev računal-
niškega sistema za vodenje evidence in ažu-
riranje nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Šentjur pri Celju.

Razpisana dela obsegajo pripravo raču-
nalniškega programa za vodenje evidenc ter
njihovo ažuriranje na podlagi obstoječega
stanja v občini.

3. Rok izvedbe: 2 meseca s pričetkom
takoj po podpisu pogodbe.

4. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoj, dodatne ugodnosti.

5. Ponudniki morajo v roku 15 dni po
objavi tega razpisa predložiti pisno ponud-
bo, ki mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,

– dokazilo o registraciji,
– ceno z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-

nih kuvertah z oznako “ne odpiraj ponud-
ba” in z navedbo “Evidenca nadomestila
stavbnega zemljišča” na naslov: Sklad
stavbnih zemljišč Občine Šentjur pri Celju,
Mestni trg 10, Šentjur.

6. Javno odpiranje ponudb bo 5. delovni
dan po končanem razpisu.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe po tem natečaju.

8. Informacije lahko ponudniki dobijo pri
strokovnem sodelavcu za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči Občine Šentjur.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni po javnem odpiranju ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Št. 66/96 Ob-637

Mestna občina Ljubljana v skladu z za-
konom o spremembah in dopolnitvah zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
7/93) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov za večja

vzdrževalna dela na naslednjih lokalnih
cestah:

– LC 4302 Malo Trebeljevo–Janče–
Jevnica; odsek Janče–Ostrež oziroma ob-
činska meja v dolžini ca. 2,1 km,

– LC 4302 Malo Trebeljevo–Janče–
Jevnica; odsek Janče–Tuji grm v dolžini
ca. 1,2 km,

– LC 4302 Malo Trebeljevo–Janče–
Jevnica; odsek Volavlje–Tuji grm v dol-
žini ca. 2,5 km,

– LC 4302 Malo Trebeljevo–Janče–
Jevnica; odsek Volavlje–Prežganje, v dol-
žini ca. 1 km,

– LC 2908 Veliko Trebeljevo–Višnja
gora; odsek Mali vrh–občinska meja v
dolžini ca. 0,6 km,

– LC 2905 Dobrunje–Lipoglav–Šmar-
je; odsek Zalogar–Mali Lipoglav–občin-
ska meja v dolžini ca. 3,5 km,

– LC 4807 Podpeč–Črna vas–Mokar v
dolžini ca. 2,5 km.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo na Mestni občini Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, Odsek za investici-
je, Trg MDB 7/IV, soba 404, med 8. in 10.
uro dva dni po predložitvi petega izvoda
virmana oziroma drugega dokazila o vpla-
čilu, najkasneje v sedmih delovnih dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Stroške za izde-
lavo razpisne dokumentacije mora ponud-
nik plačati na žiro račun št.
50100-637-5813019 – MOL, Sredstva za
komunalno gospodarstvo – ceste, sklic na
št. 00 02-418 980-5813019, in sicer v višini
5.000 SIT za vsak ponujeni objekt.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za enega ali več odsekov, ven-
dar morajo ponudbe oddati ločeno, za vsak
objekt v svoji kuverti.

Ponudbe morajo biti oddane v roku, ki je
določen z razpisno dokumentacijo in v skla-
du z njo tudi pripravljene in opremljene.

Odpiranje ponudb bo javno. Investitor
bo dela oddal najugodnejšemu ponudniku v
skladu s pravilnikom o načinu in postopku
graditve objektov.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za gospodarske javne
službe in promet

Št. 122-4/96-4 Ob-638

Republika Slovenija Upravna enota Se-
žana 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 izbiro najugodnejšega ponudnika za

opravljanje pravnih storitev v postopkih
denacionalizacije ter v postopkih v

ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti
ter vrnitvi njihovega premoženja

1. Predmet razpisa je opravljanje stro-
kovnih nalog in opravil v denacionalizacij-
skih postopkih ter v postopkih v ponovni
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja od prejetega zahtev-
ka do izdelave predloga odločbe.

2. Pričetek dela: takoj.

3. Orientacijska vrednost nalog znaša do
300.000 SIT mesečno.

4. Naloge se bodo izvajale v letu 1996.

5. Nosilec naloge mora biti po poklicu
diplomiran pravnik z ustreznimi delovnimi
izkušnjami.

6. Prijava mora vsebovati:

– firmo oziroma ime prijavitelja,

– reference prijavitelja o že opravljenih
nalogah s področja, ki je predmet razpisa,

– dokazilo o registraciji oziroma vpisu v
ustrezni imenik,

– odgovornega nosilca, ki bo izvajal raz-
pisane naloge,

– fotokopijo diplome o končani pravni
fakulteti,

– osnutek pogodbe.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,

– kadrovska zasedba,

– cena storitev za različna opravila ozi-
roma urna postavka.

8. Kot naročnik del nismo obvezni izbi-
rati ponudbe, ki vsebuje najnižjo ceno, tem-
več prosto presojamo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v skladu z navedenimi merili.

9. Izbrani ponudnik ne bo smel zastopati
v drugih postopkih oseb, ki so bile stranke
denacionalizacijskega postopka, v katerem
je bil izbran ponudnik član komisije.

10. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS, po pošti
ali osebno do 12. ure na naslov: Republika
Slovenija, Upravna enota Sežana, Sežana,
Partizanska cesta 4, z oznako “Javni razpis
– izvajanje strokovnih del s področja dena-
cionalizacije – ne odpiraj.”

11. Javno odpiranje ponudb bo 4. aprila
1996 ob 9. uri na sedežu Upravne enote
Sežana, soba št. 38

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisno pooblastilo. Ne-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 15 – 15. III. 1996 Stran 823

popolnih in prepozno oddanih vlog oziroma
ponudb komisija ne bo obravnavala in jih
bo ponudnikom vrnila.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 10 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

Upravna enota Sežana

Ob-639

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za

potrebe izobraževalnega in
raziskovalnega dela na Fakulteti za

šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,

Gortanova 22.

2. Predmet razpisa: nabava in montaža
opreme za psihološko diagnostiko – POLI-
GRAF.

3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
1401-077 Matej Tušak.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 2,500.000 SIT.

5. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da od-
stopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudba mora vsebovati:

– naslov ponudnika in kontaktno osebo,

– predlog podpisane pogodbe,

– dobavni rok,

– cene v SIT z vključenim ustreznim pro-
metnim davkom,

– reference in prospekte,

– plačilne pogoje, količinski popust,

– drugo z zakonom določeno razpisno
dokumentacijo.

7. Merila za izbiro najugodnejšega kup-
ca ponudnika:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,

– usposabljanje kupca za delo in upora-
bo sistema “na ključ”.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu na istem
naslovu z oznako: “Ne odpiraj, razpis za
Poligraf”.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe, ki
bodo oddane do roka.

9. Rok za sprejem ponudb je 27. 3. 1996
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 27. 3. 1996 ob 12.30, v sejni sobi Fa-
kultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-640

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za

potrebe izobraževalnega in
raziskovalnega dela na Fakulteti za

šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,

Gortanova 22.
2. Predmet razpisa: nabava in montaža

opreme za merjenje acido-baznega statusa
krvi – ABL 5.

3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
1401-077 dr. Ušaj Anton.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 3,500.000 SIT.

5. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da od-
stopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktno osebo,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim pro-

metnim davkom,
– reference in prospekte,
– plačilne pogoje, količinski popust,
– drugo z zakonom določeno razpisno

dokumentacijo.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kup-

ca ponudnika:
– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-

nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,

– usposabljanje kupca za delo in upora-
bo sistema “na ključ”.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu na istem
naslovu z oznako: “Ne odpiraj, razpis za
ABL 5”.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe, ki
bodo oddane do roka.

9. Rok za sprejem ponudb je 27. 3. 1996
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 27. 3. 1996 ob 12.30, v sejni sobi Fa-
kultete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Fakulteta za šport

Ob-659

Javni razpis
za izbiro najugodnejših ponudnikov za:

a) izvajanje gradbeno-obrtniških in in-
stalacijskih del na prenovi doma KS Re-
grča vas–Novo mesto,

b) za dobavo opreme za fitness v istem
objektu,

c) za dobavo tehnološke opreme in
opreme interierja za okrepčevalnico v is-
tem objektu.

1. Naročnik je podjetje TAK, d.o.o., No-
vo mesto, v sodelovanju s Krajevno skup-
nostjo Regrča vas, Trdinova cesta št. 14,
Novo mesto, tel./faks 068/341-867.

2. Predmet razpisa so:
a) izvedba gradbeno-obrtniških del in

prenova instalacij pri adaptaciji Doma KS
Regrča vas,

b) ponudba in dobava opreme za fitness,
c) ponudba in dobava tehnološke opre-

me kuhinje in interijerja okrepčevalnice.
3. Podrobnejše informacije in dokumen-

tacija so na razpolago v pisarni podjetja
TAK, d.o.o., Novo mesto, Trdinova ulica št.
14, tel/faks 068/341-867. Po predhodnem
dogovoru je možen ogled lokacije in objek-
ta.

4. Orientacijska cena za posamezne dele
razpisa je:

ad a) je 5,500.000 SIT,
ad b) je 6,000.000 SIT,
ad c) je 6,500.000 SIT.
5. Ponudbe morajo vsebovati naziv pod-

jetja, oziroma ime ponudnika, sklep sodišča
o registraciji, dobavni rok, garancijske ro-
ke, podatke o servisni službi, v ceni vklju-
čen PD, reference, pogoje plačila in mož-
nost in način kreditiranja.

6. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba na razpis, Dom KS Regrča vas” mo-
rajo biti ponudniku oddane osebno ali po
pošti do 25. marca 1996 do 14. ure na naslo-
vu podjetja TAK, d.o.o.

7. Odpiranje ponudb bo 26. marca ob 10.
uri v prostorih podjetja TAK, d.o.o., Novo
mesto, Trdinova 14. Ponudniki bodo pisme-
no obveščeni o izidu najkasneje v sedmih
dneh od dneva odpiranja.

Podjetje TAK, d.o.o., Novo mesto

Ob-660

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca turistične dejavnosti

v turistično informativnem centru
Trebnje

1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.

2. Predmet razpisa so dela, ki naj bi se
opravljala v Turistično informativni pisarni
na Baragovem trgu 1 v Trebnjem za čas
dveh let po podpisu pogodbe.

Od izvajalca dejavnosti se pričakuje
predvsem:

– kompletno zagotavljanje turistične pro-
mocije Občine Trebnje,

– 24-urno nudnje ustreznih informacij o
turističnih kapacitetah, naravnih danostih,
kulturnih spomenikih, prireditvah in ostalih
informacijah ter povezanost v širši prostor,

– dobro organizacijo povezave z izvajal-
ci na terenu,

– redno (kvartalno) predstavitev oprav-
ljenega dela,

– da bo pričel dejavnost opravljati naj-
kasneje 1. 5. 1996.

3. Občina Trebnje nudi izvajalcu za
opravljanje dejavnosti brezplačen najem
prostora za dve leti in za enega zaposlenega
z višjo izobrazbo 50% sofinanciranje plače,
kot jo ima delavec v občinski upravi.
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Pogodba z izvajalcem se bo sklenila za
dve leti, z možnostjo podaljšanja.

4. Ponudba izvajalca mora biti sestavlje-
na v skladu z 12. členom odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil, še posebej pa mora izvajalec
predstaviti:

– svojo strokovno usposobljenost,
– način realizacije povezave z izvajalci

turistične dejavnosti na terenu,
– način realizacije 24-urne informativne

službe,
– videnje turistične promocije Občine

Trebnje,
– seznam oseb, ki bodo neposredno

opravljale dejavnost in morebitne podizva-
jalce,

– vire financiranja za izvajanje dejavno-
sti.

5. Merila za izbiro izvajalca so:
– kvaliteta predstavljenega programa,
– strokovna usposobljenost in primernost

izvajalca,
– reference z dokazili o izvajanju po-

dobnih del na turističnem področju,
– popolnost ponudbe.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo – Projekt razvoja turizma v Ob-
čini Trebnje – proti plačilu materialnih stroš-
kov v višini 3.000 tolarjev, na Oddelku za
proračun, finance ter gospodarske in druž-
bene dejavnosti vsak delovni dan med 8. in
11. uro pri Branki Kržič ali Majdi Ivanov,
tel. 068/44-040, kjer se dobijo tudi vse do-
datne informacije.

7. Rok za oddajo pisne ponudbe v zape-
čateni ovojnici je štirinajsti dan po objavi
razpisa na naslov: Občina Trebnje, Goliev
trg 5, 8210 Trebnje, z oznako “Ne odpiraj –
Ponudba TIC”.

Javno odpiranje ponudb bo tretji dan po
poteku roka za oddajo ponudb ob 9. uri v
mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje.

Če se izteče rok za odpiranje ponudb na
dela prost dan, se odpiranje opravi prvi nas-
lednji delovni dan.

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

Občina Trebnje

Št. 152/96 Ob-661

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, objavlja

javni razpis
za izdelavo in vgradnjo požarnih ločitev

1. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška c. 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za izdelavo in vgradnjo po-
žarnih ločitev za glavno zgradbo – posteljni
objekt, trakti a, b, c (–2K, P, +8N), na osno-
vi zahtev Elaborata o varstvu pred požarom.

Izdelava in vgradnja požarnih ločitev bo
potekala v fazah, prva faza obsega 8. in 7.
nadstropje navedenega objekta.

3. Orientacijska vrednost prve faze je
okoli 27 mio SIT.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Kliničnem centru Ljubljana,
DSSS – Služba za varstvo pri delu in požar-
no varnost, Bohoričeva 28, Ljubljana.

5. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko do-
bite po tel. 061/321-682 pri inž. Rudiju Bun-
cu.

6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na Klinični center Ljublja-
na, Zaloška cesta 2, Ljubljana, z oznako
“Ne odpiraj! – Ponudba za izdelavo in
vgradnjo požarnih ločitev za glavno zgrad-
bo.”

Ponudbe morate poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponud-
nika.

7. Ponudnike se opozarja, da plačilo z
avansem ni mogoče.

Cena je fiksna, dela izvedena na funk-
cionalni ključ.

8. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– veljavni atesti,
– dinamiko realizacije pogodbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet
nadziranje in informiranje potrjen BON 1,
BON 2 in BON 3.

9. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

10. Merila za najugodnejšega ponudni-
ka:

– reference,
– kvaliteta,
– cena,
– način plačila,
– kompletnost ponudbe,
– dela izvedena na funkcionalni ključ,
– garancijski rok.
Komisija ni zavezana skleniti pogodbe z

najcenejšim ponudnikom ali katerimkoli po-
nudnikom.

11. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pismeno obveščeni.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Ob-668

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor, Slomš-
kov trg 10, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca II. faze izgradnje
objekta Poštni center Ljubljana na
lokaciji Ljubljana Vič, ureditveno
območje VP-2/4 Koprska (poleg

regalnega skladišča Lesnina ob Cesti v
Mestni log, Ljubljana)

1. Investitor: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, Slomškova trg 10.

2. Posle svetovalnega inženiringa po
pooblastilu in za potrebe investitorja vodi
Smelt International, d.d., Ljubljana, Dunaj-
ska 160.

3. Predmet razpisa: izgradnja II. faze
Poštnega centra Ljubljana bruto etažne po-
vršine ca. 24.200 m2 (22.925 m2 neto). Zu-
nanji gabariti objekta so ca. 145 m × 72 m.
Objekt ima ločeno vratarnico in kolesarni-
co. Zunanje funkcionalne površine objekta
obsegajo servisno obvozno cesto, parkirišča
in zelenice.

4. Razpisana dela obsegajo:
a) izdelavo montažnega jeklenega dela

nosilne konstrukcije,
b) izvedbo gradbenih, montažnih, obrt-

niških del,

c) izvedbo elektro in strojno instalacij-
skih del,

d) izgradnjo in prestavitve komunalnih
priključkov,

e) ureditev zunanjih funkcionalnih povr-
šin objekta.

Razpisana dela ne obsegajo temeljenja
objekta do kote 0,00 in konsolidacije funk-
cionalnih površin.

5. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo v štirinajstih dneh po objavi
javnega razpisa vsak delovnik med 8. in 12.
uro proti plačilu 150.000 SIT nevračljivega
zneska stroškov priprave razpisne dokumen-
tacije na žiro račun: SMELT International,
d.d., Dunajska 160, Ljubljana, št. 50105-
601-85-887.

6. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del znaša ca. 2.475 mio SIT.

7. Rok izvedbe: predvideni pričetek del
je 15. maj 1996, rok dokončanja po ponudbi
izbranega izvajalca oziroma najkasneje do
1. oktobra 1996.

8. Razpisni dokumentaciji so priložena
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
razpisni pogoji, merila za izbor najugodnej-
šega ponudnika, popisi del in izvlečki PGD
projektne dokumentacije.

9. Rok za oddajo ponudb: pravilno iz-
polnjene in opremljene ponudbe z oznako
“Ne odpiraj – ponudba: Poštni center Ljub-
ljana (II. faza)”, morajo ponudniki dostaviti
do torka, 16. 4. 1996 do 10. ure na naslov:
SMELT International, d.d., Dunajska 160,
1113 Ljubljana, soba 302. Javno odpiranje
ponudb bo v istega dne v prostorih SMELT
International, d.d., ob 10.30.

10. Investitor bo najkasneje v roku 30
dni po odpiranju ponudb izbral najugodnej-
šega ponudnika in z njim sklenil gradbeno
pogodbo.

11. Dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dobijo podrobnejša pojasnila na naslovu:
SMELT International, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, Aleš Arhar, dipl. inž. gr., tel. 061/
378-477.

po pooblastilu
SMELT International, d.d.

Ob-671

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 8. člena
statuta Občine Beltinci (Ur. l. RS, št. 41/95)
Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci,
objavlja

javni anonimni natečaj
za idejno in izvedbeno zasnovo celostne
grafične podobe, grba in zastave Občine

Beltinci
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1. Naročnik: Občina Beltinci.

2. Predmet razpisa:

– izdelava idejnega in izvedbenega os-
nutka reprezentančnega grba občine,

– izdelava celostne grafične zasnove ob-
čine, ki naj temelji na grbu (logotip, zasno-
va dopisnih papirjev, kuvert, listin),

– izdelava reprezentančne zastave Obči-
ne Beltinci (maketa).

K sodelovanju vabimo avtorje, ki se uk-
varjajo z grafičnim oblikovanjem in želijo s
svojim ustvarjalnim delom prispevati k idej-
no ter izvedbeno domišljeni rešitvi nove ce-
lostne grafične podobe, reprezentančnega
grba in zastave Občine Beltinci. Od sodelu-
jočih na natečaju pričakujemo predloge, ki
bodo izpričevali vsebinsko, torej pomensko
prepoznavo značilnosti Občine Beltinci. Ob
tem morajo biti predlogi zasnovani v skladu
z merili grafičnega oblikovanja in heraldi-
ke.

3. Rok izdelave: natečaj se začne z dne-
vom objave v Uradnem listu RS in časopisu
Vestnik ter se zaključi 15. maja 1996.

4. Izhodišča, ki naj opredeljujejo vsebin-
ski kontekst nastanka celostne grafične po-
dobe, reprezentančnega grba in zastave Ob-
čine Beltinci je mogoče dobiti takoj po ob-
javi natečaja vsak delovni dan med 9. in 12.
uro na sedežu Občine Beltinci, Mladinska
ul. 2, po vnaprejšnji pisni ali telefonski na-
javi (tel./faks 069/42-264), najkasneje do
30. aprila 1996.

5. Vse prispele predloge bo obravnavala
posebna komisija in pri tem kot merila za
izbor upoštevala smernice iz druge točke
tega razpisa. Občina Beltinci bo najkasneje
30 dni po javni objavi rezultatov natečaja
odkupila prvoizbrano rešitev za 250.000 SIT
neto, drugo in tretjeizbrano rešitev pa vsako
za 50.000 SIT neto.

Prvonagrajeni predlog bo predstavljal os-
novo za izdelavo celostne grafične podobe,
reprezentančnega grba in zastave Občine
Beltinci.

6. Natečajna dela dostavite do vključno
15. maja 1996 (pri tem sta veljavna poštni
žig in datum oddaje), na naslov: Občina
Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci.

7. Ponudbe natečajnih del morajo biti od-
dane v zaprti kuverti pod “šifro ponudnika”
(in naslovom ponudnika, ki mora biti prilo-
žen ponudbi v manjši zapečateni kuverti), z
navedbo predmeta razpisa in oznako “Ne
odpiraj – Ponudba – Celostna grafična po-
doba Občine Beltinci”.

8. Odpiranje ponudb bo v soboto,
18. maja 1996 ob 9. uri v prostorih Občine
Beltinci, Mladinska ul. 2, Beltinci, v pisarni
občinske uprave. Ponudniki bodo obvešče-
ni o izidu najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Beltinci

Ob-672

Občina Radeče objavlja skladno z dolo-
čili odredbe o postopkih za izvajanje javne-
ga 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)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup, dobavo in montažo medicinske

opreme in pohištva
1. Naročnik je Občina Radeče.
2. Namen: nabava in montaža razpisane

medicinske opreme in pohištva.
3. Orientacijska vrednost opreme je

10,000.000 SIT.
4. Predmet razpisa: oprema za novo zgra-

jeni Zdravstveni dom.
5. Natančnejšo razpisano dokumentacijo

oziroma natančnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo po objavi razpisa na Oddel-
ku za gospodarstvo infinance Občine Rade-
če. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobi-
te po tel. 0601/85-155, inž. Jože Renko.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– kakovost opreme,
– kreditiranje opreme,
– rok dobave in montaže,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– reference,
– opcija 30 dni do poteka razpisnega ro-

ka.
7. Rok za oddajo pondb za vso opremo

je 30 dni po objavi v Uradnem listu RS.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče,
Oddelek za družbeno dejavnost, Ulica Mi-
lana Majcna 1, 1433 Radeče.

Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

Ponudba mora vsebovati osnovne ele-
mente iz 12. člena odredbe (zaporedna št.
1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11.).

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v prostorih Ob-
čine Radeče, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Ul. Milana Majcna 1, Radeče.

10. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom sklene pogodbo z
odloženim plačilom ali v obsegu razpolož-
ljivih proračunskih sredstev.

Občina Radeče

Št. 025/96 Ob-673

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Pesnica objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega projekta
CRPOV, in priprave projekta CRPOV v

Krajevni skupnosti Pesnica pri
Mariboru

1. Naročnik (investitor): Občina Pesnica
(KS Pesnica pri Mariboru).

2. Predmet razpisa:
a) izdelava razvojnega programa

CRPOV za Krajevno skupnost Pesnica pri
Mariboru v skladu s programsko dispozici-
jo Občine Pesnica in obvezno vsebino pro-
grama CRPOV ter navodili Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

3. Orientacijska vrednost: 2,600.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
pričetek: marec 1996,
končanje: avgust 1996.
5. Merilo za izbiro izvajalca:
– cena in plačilni pogoji,
– strokovnost in reference ponudnika,
– sodelovanje strokovnih služb pri zbi-

ranju dokumentacije,
– rok izvedbe,
– poznavanje terena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
Naročnik ni dolžan podpirati pogodbe z

nobenim ponudnikom v primeru previsokih
cen ali zaradi izpada sofinanciranja s strani
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano.

6. Ponudbe na javni razpis pošljite do
vključno 15. dne po objavi v Uradnem listu
RS na sedež Občine Pesnica v zaprti kuverti
z oznako “Ne odpiraj – Razpis razvojni pro-
gram CRPOV”.

7. Splošno
Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem natečaju, morajo pripraviti ponudbe na
način, ki je določen v odredbi o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo del, ki se
financirajo iz proračuna.

8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po roku za oddajo ponudbe na sedežu Obči-
ne Pesnica, Pesnica 39/a.

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

9. Informacije
Ponudniki lahko dobijo dodatne infor-

macije na sedežu Občine Pesnica, tel. 062/
653-111 pri Truntič Bogdanu ali tel. 062/
653-202 pri Fartely Vilku.

Občina Pesnica

Št. 110-1/95 Ob-682A

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: Akontativno pridobivanje

zemljišč za potrebe rekonstrukcije
regionalne ceste R-326/1159 Žužemberk-

Pluska
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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Erna Bavčar, dipl.
jur. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 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 “Akontativno
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pridobivanje zemljišč Žužemberk-Pluska.”-
B.D.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-682B

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: Projekt PGD, PZI

rekonstrukcije magistralne ceste M 10-1
Petanci-Murska Sobota na odseku skozi

Mursko Soboto (Cankarjeva cesta)
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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Draga Lavrič, dipl.
inž. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 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 “PGD, PZI
rekonstrukcije ceste Petanjci-Murska Sobo-
ta.”-D.L.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-682C

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 opornega zidu v
Žusterni pri Kopru na cesti M2 odsek

238 v km 2.400
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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Pavle Hevka, gr.
teh. (tel. 061-1324-222).

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 3. 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 “Sanacija
opornega zidu v Žusterni.”-P.H.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1996 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-682Č

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: 299, 358, 300, 310,
311, 312, 313

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

2. Obnova vertikalne signalizacije na
cesti R 357, odseki 1318, 1319, 1320

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 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 20. do 22. 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 izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 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:

“1. Obnova vertikalne signalizacije na
cesti M 10.”-A.M.

“2. Obnova vertikalne signalizacije na
cesti R 357.”-A.M.

Javno odpiranje ponudb bo 3. 4. 1996 ob
13. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-682D

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: Vzdrževalna dela na

objektih za odvod padavinskih voda na
M in R cestah na področju mesta

Ljubljana
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 20. do 22. 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 4. 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 “Vzdrževalna
dela na objektih padavinskih voda.”-J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 1996 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-682E

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 PGD, PZI rekonstrukcije
ceste Bezgarji-Papeži (zelena meja)

Orientacijska vrednost del znaša
2,200.000 SIT.

2. Izdelava lokacijske dokumentacije
za rekonstrukcijo ceste Sodražica-Zapo-
tok R 320/1120

Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 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 20. do 22. 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 4. 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. Izdelava PGD, PZI rek. ceste Bez-
garji-Papeži.”-L.W.
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“2. Izdelava lokacijske dokumentacije za
rek. ceste Sodražica-Zapotok.”-L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 4. 1996 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-682G

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 plazu na Šentilju
Orientacijska vrednost del znaša

34,000.000 SIT.
2. Sanacija plazu na RC Črnolica-Le-

sično km 6.200
Orientacijska vrednost del znaša

20,000.000 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 20. do 22. 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 15. 4. 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 plazu na Šentilju.”-B.V.
“2. Sanacija plazu na RC Černolica-Le-

sično.”-B.V.
Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 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-682H

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija, Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste

R 319 Grenc-Žabnica
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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-

macije pa vam posreduje Janez Gorenc, 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 15. 4. 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 “ Rekonstruk-
cija ceste R 319 Grenc-Žabnica.”-J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-682I

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. Preplastitev R 320/1119 Bloška Po-
lica - Sodražica od km 0.300-2.300

Orientacijska vrednost del znaša
20,000.000 SIT.

2. Preplastitev M 10-9/1183 Litija - Za-
gorje

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 20. do 22. 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 15. 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. Preplastitev R 320 Bloška polica-So-
dražica.”-J.M.

“2. Preplastitev M 10-9 Litija-Zagorje.”-
J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 11. 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-682J

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. Preplastitev poškodovanih odsekov
na cesti R 301 - predel Bovec

Orientacijska vrednost del znaša
16,900.000 SIT.

2. Preplastitev poškodovanih odsekov
na cesti R 312 A Solkan-Lokve

Orientacijska vrednost del znaša
13,000.000 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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Rene Pivc, 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 16. 4. 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.Preplastitev R 320 Bloška polica-So-
dražica.”-J.M.

“2. Preplastitev M 10-9 Litija-Zagorje.”-
J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 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-682K

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 preplastitve na cesti R 363
Smednik-Drnovo

Orientacijska vrednost del znaša
27,300.000 SIT.

2. Izdelava preplastitve na cesti R 326
Kočevje - Stari Log

Orientacijska vrednost del znaša
24,050.000 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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Valentin Južnič,
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 16. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
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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. Preplastitev R 363 Smednik-Drno-
vo.”-V.J.

“2. Preplastitev R 326 Kočevje-Stari
Log.”-V.J.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-682L

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. Preplastitev R 351 odsek 1302 Bra-
tonci-Križevci od km 0+000 do 0+450 in
od 3+170 do km 4+150

Orientacijska vrednost del znaša
18,500.000 SIT.

2. Preplastitev R 319 odsek 1110 Škof-
ja Loka-Gorenja vas od km 1+000 v dol-
žini 2.020 m

Orientacijska vrednost del znaša
26,260.000 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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Roman Černivec,
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 16. 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. Preplastitev na R 351 Bratonci-Kri-
ževci.”-R.Č.

“2. Preplastitev na R 319 Škofja Loka-
Gorenja vas.”-R.Č.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996
ob 11. 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-682M

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: Preplastitev vozišča na

cesti R 348 odek 1292 (Maribor-
Vurberg-Ptuj)

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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Roman Černivec,
gr. teh. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
41,990.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 4. 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 Preplastitev
vozišča R-348 Maribor-Vurberg-Ptuj.”-
M.T.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 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-682N

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: Preplastitev vozišča na

cesti M 10-8 (obvoznica Rogaška
Slatina)

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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Samo Košič, gr.
teh. (tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
26,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 4. 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 Preplastitev
vozišča M 10-8 (obvoznica Rogaška Slati-
na).”-S.K.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-682O

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: Preplastitev vozišča na
cesti R 353 Ljutomer-Pavlovci odsek

1310
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 20. do 22. 3. 1996, strokovne infor-
macije pa vam posreduje Marjan Pucko, inž.
(tel. 061-1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
11,700.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 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 Preplastitev
ceste R 353 Ljutomer-Pavlovci.”-M.P.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

 za ceste

Ob-676

Na podlagi odloka o gospodarskih jav-
nih službah Občine Radovljica (Ur. l. RS,
št. 65/94) in odloka o preoblikovanju javne-
ga podjetja Komunala Radovljica (Ur. l. RS,
št. 67/94) Komunala Radovljica objavlja

javni razpis
o izbiri izvajalca za izgradnjo

Kanalizacijskega zbiralnika “VS” od
Rečice do Kovinske delavnice na Bledu

1. Investitor: Komunala Radovljica,
Ljubljanska cesta 27, Radovljica (po poob-
lastilu Občine Bled).

2. Predmet razpisa
Razpis zajema izgradnjo kanalizacijske-

ga zbiralnika “VS” od Rečice do Kovinske
delavnice na Bledu.

3. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo, PGD, PZI pro-

jekt, popis del, razpisne pogoje, ter vsa dru-
ga pojasnila in razlage, potrebne za izdela-
vo ponudbe, so ponudnikom na vpogled na
Komunali Radovljica pri Bogdanu Žnidar-
ju, Ljubljanska 27, Radovljica do dneva od-
daje ponudb v času med 8. in 10. uro ali na
tel. 064/715-109, 715-373, 714-663.

4. Predmet gradnje
Razpisana dela izgradnje kanalizacijske-

ga zbiralnika v dolžini 2.056 m iz KC avto-
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klaviranih azbestnocementnih kanalizacij-
skih cevi in revizijskih jaškov proizvajalca
Salonit iz Anhovega profilov ø 400, 450,
500, 800 in 1000 mm zajemajo montažo
omenjenega materiala vključno z vsemi pri-
padajočimi gradbenimi, pripravljalnimi in
zaključnimi deli.

5. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 50,000.000 SIT.

6. Roki
Pričetek del je predviden v mesecu sep-

tembru 1995, dokončanje del do srede de-
cembra 1996 leta.

7. Merila
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika:
a) ponudbena cena in pogoji plačila,
b) rok izvedbe,
c) možnost kreditiranja,
d) reference in usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
e) ostale ponudbene ugodnosti.
8. Vsebina ponudbe
Ponudba mora poleg elementov, določe-

nih v 12. členu odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) vsebovati
tudi podpisano izjavo, da izvajalec pristaja
na dodatne razpisne pogoje navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Predaja ponudb
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunale Radovljica, Ljubljanska 27, Ra-
dovljica. Upoštevane bodo ponudbe vroče-
ne do 15. aprila 1996 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
10. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno in bo izvrše-

no v sejni sobi Komunale Radovljica, Ljub-
ljanska 27, Radovljica dne 15. aprila 1996
ob 12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo pri-
sotni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Komunala Radovljica

Št. 02-116/96 Ob-684

Javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo obrtniških

in instalacijskih del postaje za tekoči
kisik v JZ Bolnišnici za ginekologijo in

porodništvo Kranj
1. Naročnik: Javni zavod Bolnišnica za

ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidriče-
va 38a.

2. Predmet razpisa:
a) izvedba krovsko-kleparskih in klju-

čavničarskih del,
b) izvedba strojnih in električnih instala-

cij.
3. Razpisno dokumentacijo (popis del)

lahko dvignejo ponudniki do dne 20. 3. 1996
pri pomočnici direktorja Nadi Mihajlovič
od 10. do 12. ure.

4. Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo del je 30. maj 1996.
6. Ponudba mora biti sestavljena na pod-

lagi predloženih popisov del.
Enotne cene so fiksne do konca izvedbe

del.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi

stroški izdelave, transportov, dajatev in dru-
go.

7. Pismene ponudbe oddajte v roku 8 dni
v tajništvu zavoda ali po pošti v zaprti ovoj-
nici z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 3.
1996 ob 12. uri v prostorih JZ Bolnišnice za
ginekologijo in porodništvo Kranj.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– reference,
– rok izvedbe del.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v

osmih dneh po odpiranju ponudb.
JZ Bolnišnica za ginekologijo

in porodništvo Kranj

Št. 846/1996 Ob-686

Javni razpis
za izbiro izvajalca del za sanacijo plazu

na cesti Bišečki vrh
1. Naročnik: Občina Destrnik-Trnovska

vas.
2. Predmet razpisa: sanacija plazu na lo-

kalni cesti v naselju Bišečkega vrha.
3. Informacijska cena za izvedbo znaša

10 mio SIT.
4. Predviden rok za izvedbo je april

1996.
5. Razpisne pogoje in popis del dobijo

posamezni ponudniki na Občini Destrnik-
Trnovska vas, Trnovska vas 42, vsak delov-
nik od 7. do 15. ure.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, pripravijo ponudbe in jih pred-
ložijo na način, kot je določeno v 10. in 12.
členu odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil, na
osnovi razpisne in projektne dokumentaci-
je.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– najugodnejša cena za razpisna dela,
ugodni plačilni pogoji, fiksnost cene,

– celovitost vsebine ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– izjava, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi razmerami in obsegom del, ter da
jih je sposoben izvesti v navedenem roku,

– reference za izvajanje takih in podob-
nih del,

– rok izvedbe,
– garancijski rok.
8. K ponudbi morajo ponudniki priložiti

dokaz o registraciji firme in dokazilo o iz-
polnjevanju pogojev za izvajanje dejavnosti
v skladu z 49. členom zakona o graditvi
objektov.

9. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS. Zapečateno po-
nudbo z oznako “Ponudba ne odpiraj – Bi-
šečki vrh” je potrebno dostaviti na naslov:
Občina Desternik-Trnovska vas, Trnovska
vas 42, 2254 Trnovska vas.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo prvi delovni dan po preteku
roka dostave ponudbe na Občini Desternik-
Trnovska vas.

Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni
predstavniki ponudnikov s pisnim poobla-
stilom.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

12. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

Občina Desternik-Trnovska vas

Ob-685

Javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na
območju Občine Mozirje v letu 1996
1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska

cesta 7, Mozirje.
2. Dokumentacija
Dokumentacija razpisanih del je na raz-

polago v tajništvu Zavoda za gozdove Slo-
venije - Območna enota Nazarje, Savinjska
cesta 4, Nazarje.

Materialne stroške razpisne dokumenta-
cije v višini 11.000 SIT ponudniki vplačajo
na žiro račun Zavoda za gozdove Slovenije
št. 50106-603-54908.

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, iz-
delava lesene kašte, izgradnja propustov in
postavitev prometne signalizacije.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
- 8,000.000 SIT.

Naročnik si pridružuje pravico spreme-
niti obseg del kot je razpisan, glede na pri-
dobitev sredstev (Republiška sredstva, pri-
stojbine, sredstva lokalnih skupnosti...). Iz-
vajalec v tem primeru ni upravičen do od-
škodninskega zahtevka.

5. Ponudbe morajo vsebovati
Firmo oziroma ime ponudnika, dokazilo

o registraciji, zahtevane reference, cenik
razpisanih del po enotah mere, skupna vred-
nost razpisanih del, seznam lastne mehani-
zacije, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe - datum do katerega velja
ponudba, način obračunavanja del, rok pla-
čila, garancijske roke, način spremembe cen,
delež stroškov podizvajalcev, rok izvedbe
del, zagotovilo o upoštevanju delovnih in
življenskih pogojev kot jih določajo veljav-
ne kolektivne pogodbe ter navedbo poob-
laščene osebe ponudnika).

6. Merila za izbiro ponudnika
Reference, cene razpisanih del po eno-

tah mere, skupno vrednost razpisanih del,
ustreznost delovnih sredstev s katerimi raz-
polaga, delež podizvajalcev, način plačila
in fiksnost cen, posebne ugodnosti.

7. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe na javni razpis predložite do

10. dne po objavi (dan izdaje Uradnega lista
RS se ne šteje) do 10. ure v sprejemno pi-
sarno Občine Mozirje v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj - javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Mozirje”.
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Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sejni sobi Občine Mozirje.

8. Rok za objavo izbora izvajalca
O izidu razpisa bodo ponudniki obveš-

čeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Mozirje

Zavod za gozdove Slovenije
– Območna enota Nazarje

Ob-678

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za aplikativne in
razvojno raziskovalne projekte za leto

1996 za potrebe Mestne
občine Ljubljana

Razpisane raziskave :
1. Trženje mesta Ljubljane.
2. Lokalni viri financiranja mesta Ljub-

ljane.
3. Vrednotenje stavbnih zemljišč.
4. Zagotavljanje javne stanovanjske pre-

skrbe v Ljubljani.
5. Ureditev rečnega prostora Ljubljani-

ce.
6. Naravno okolje mesta Ljubljane kot

razvojni dejavnik.
7. Inventar arhitekturne dediščine 19.

stoletja v Ljubljani.
8. Javnomnenjska raziskava o problemih

Ljubljane.
9. Zgodovina mesta Ljubljane.
10. Razvoj informatike mesta Ljubljane.
11. Čakalne dobe v zdravstvenem varst-

vu v Ljubljani.
Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij pri MZT
oziroma imajo status zasebnega raziskoval-
ca.

Merila za izbiro projektov
Predlogi projektov bodo razvrščeni na

prednostno lestvico, tako da bodo imeli
prednost tisti projekti:

1. katerih nosilci in sodelavci izkazujejo
ustreznejše znanstvene in strokovne refe-
rence,

2. ki imajo zagotovljeno sofinanciranje s
strani ostalih pravnih organov in drugih upo-
rabniških organizacij,

3. ki izkazujejo večjo racionalnost pri
uporabi raziskovalnih potencialov in večjo
varčnost pri planiranju stroškov,

4. ki so neposredno ali posredno koristni
in pomembni za mesto Ljubljana.

Projekti lahko trajajo do dve leti.
Rok oddaje prijav je do vključno

15. aprila 1996 na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kul-
turo in raziskovalno dejavnost, Novi trg 2,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici s pripisom
“Za razpis raziskovalnih projektov”. MOL
bo z ekspertnim sistemom opravila posto-
pek evalvacije ponudb. Predlagatelji pro-
jektov bodo pisno obveščeni o izboru v ro-
ku 90 dni od zaključka razpisa.

MOL bo o sofinanciranju posameznih
projektov odločila skladno z razpoložljivi-
mi proračunskimi sredstvi.

Obrazce za prijave projektov, izhodišča
in cilje razpisanih projektov ter morebitne
dodatne informacije lahko predlagatelji do-

bijo pri MOL, Mestna uprava, Oddelek za
kulturo in raziskovalno dejavnost, Novi trg
2/I , Ljubljana ,telefon 223 063, 125 72 79,
faks 223 063 vsak dan med 8. in 15. uro.

Ob-681

Mestna Občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb pospeševanja

raziskovalne in inovativne dejavnosti za
potrebe Mestne občine Ljubljana za leto

1996
Predmet razpisa je:
I. sofinanciranje znanstvenega in stro-

kovnega tiska oziroma odkup dela naklad
II. sofinanciranje znanstvenih in strokov-

nih posvetov oziroma seminarjev
I. MOL bo sofinancirala znanstveni in

strokovni tisk oziroma odkupila del naklad
tiska, ki bo vsebinsko oziroma teritotrialno
osredotočen na MOL.

1. prijava na razpis mora vsebovati:
– podrobno vsebino publikacije;
– pisno recenzijo ponudbe; recenzent, ki

je ugleden znanstvenik s področja, oceni
primernost vsebine, strokovnost pisca pub-
likacije ter neposredno koristnost za MOL;

– predračun tiskarne;
– datum predvidenega izida publikacije.
2. merila za izbor so:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled pisca publikacije,
– varčnost pri izdaji.
3. na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki so registrirane za opravljanje založ-
niške dejavnosti.

II. naročnik bo sofinanciral znanstvene
oziroma strokovne posvete oziroma semi-
narje, ki bodo izključno vsebinsko oziroma
teritorialno osredotočeni na probleme in na-
daljnji razvoj MOL.

1. prijava na razpis mora vsebovati:
– vsebinsko utemeljitev ter utemeljitev

potrebe po organiziranju posveta oziroma
seminarja,

– seznam vabljenih predavateljev,
– predračun organizacije posveta,
– seznam že organiziranih posvetov ozi-

roma seminarjev.
2. merila za izbor:
– aktualnost tematike, pričakovana od-

zivnost ter ugled vabljenih predavateljev,
– neposredna koristnost vsebine za

MOL,
– racionalna in varčna izvedba.
3. na razpis se lahko prijavijo pravne ose-

be, ki so praviloma vpisane v evidenco razi-
skovalnih organizacij MZT.

Skupne določbe
1. MOL bo o vrednosti sofinanciranja od-

ločila skladno z razpoložljivimi proračun-
skimi sredstvi.

2. Ponudbe je potrebno oddati priporo-
čeno po pošti ali osebno v zaprti kuverti s
pripisom “razpis za sofinanciranje tiska”
oziroma “razpis za sofinanciranje strokov-
nih posvetovanj” do vključno 15. aprila
1996 na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za kulturo in razi-
skovalno dejavnost, Novi trg 2, 1000 Ljub-
ljana.

3. MOL bo z ekspertnim sistemom opra-
vila postopek evalvacije ponudb. Ponudniki

bodo o izboru pisno obveščeni v roku 90
dni po zaključku razpisa.

4. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije po telefonu 223 063 in 125 72 79,
Fax 223 063.

Mestna občina Ljubljana

Št. 81-33/295 Ob-689

Elektro - Slovenija, p.o., Ljubljana ob-
javlja na osnovi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo instrumentov za potrebe
telekomunikacijskega sistema, za
tehnični sistem vodenja ELES-a

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2.

2. Predmet javnega razpisa je dobava in-
strumentov za potrebe telekomunikacijske-
ga sistema, za tehnični sistem vodenja
ELES-a. Vključeni so instrumenti za meri-
tve na digitalnih radijskih sistemih, multi-
pleksnih napravah, digitalnih povezovalni-
kih, napajalnih napravah in šolanje kadra.

3. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me je 55,000.000 SIT.

4. Predvideni rok dobave in izvedbe šo-
lanja je štiri mesece.

5. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne informacije pri naročniku Elektro -
Slovenija, p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, tel.
št. 061 12 50 333 za tehnični del pri Mariji
Mrzel (int. 362), za komercialni del pri Fran-
ciju Žaklju (int. 361) in sicer v prvih 10
dneh po objavi razpisa telefonično, nato pa
le na osnovi pismenih zahtevkov.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro - Slovenija, p.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, v tajništvu Sektor-
ja za razvoj in investicije, v II. nadstropju v
sobi št. 235 ob delovnikih od 8. do 12. ure
ob predložitvi dokazila o vplačilu 10.000
SIT na žiro račun ELES-a št.
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje Ljublja-
na, s pripisom: “Razpisna dokumentacija za
dobavo instrumentov za potrebe telekomu-
nikacijskega sistema za tehnični sistem vo-
denja ELES-a” in sicer v času 14 dni po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS.

7. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele pravočasno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

Vsaki ponudbi mora biti priložena varš-
čina v višini 10% skupne ponudbene cene.
Varščino da ponudnik v obliki izpolnjenega
akceptnega naloga s priloženo izjavo o nje-
govi izpolnitvi.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

9. Naročnik si pridržuje možnost poga-
janja s ponudniki v postopku analiziranja
ponudb s ciljem racionalnejšega gospodar-
jenja s sredstvi. V primeru, da bodo poleg
cene pri oceni prevladovali drugi elementi
ponudb kot najugodnejši, najcenejša ponud-
ba ne bo veljala za najugodnejšo.

10. Rok za oddajo ponudb je 15. 4. 1996,
do 9. ure. Ponudbe morajo prispeti na na-
slov: Elektro - Slovenija, p.o., Hajdrihova
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2, Ljubljana, v vložišče v III. nadstropju, v
zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis - po-
nudba za dobavo instrumentov za potrebe
telekomunikacijskega sistema za tehnični si-
stem vodenja ELES-a - ne odpiraj”.

11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 15. 4. 1996 ob 11. uri v prostorih
Elektro - Slovenija, p.o., Hajdrihova 2, Ljub-
ljana, mala sejna soba IV. nadstropje
(nasproti dvigala).

12. Pri oddpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.

13. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro - Slovenija, p.o.
Ljubljana

Št. 039-27/96-031 Ob-687

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo lokalne
ceste, mostu in regulacijo dela potoka

Milka na Zgornji Beli
1. Naročnik del je Občina Preddvor,

Dvorski trg 10, Preddvor.
2. Predmet javnega razpisa je obnova od-

seka cesta, mostu in regulacija dela potoka
Milka na Zgornji Beli.

3. Dokumentacija za razpis del in infor-
macije dobite na Občini Preddvor pri Mar-
ku Bohincu v času uradnih ur, tj. ponedeljek
in petek od 8. do 10. ure in sreda od 15. do
17. ure.

4. Orientacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.

5. Predvideni pričetek del je najkasneje
do 15. aprila, dokončanje del do 31. maja
1996.

6. Podpisane in pravilno opremljene po-
nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na Občino Preddvor do vključ-
no 25. marca 1996.

Ponudbe morajo biti v zapečateni kuver-
ti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za obno-
vitvena dela na Zgornji Beli”.

7. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z določili 12. člena odredbo o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil in mora vsebovati vse potrebne
sestavine, ki so podrobneje razvidne iz raz-
pisnega gradiva, in sicer:

– naslovnica (predmet razpisa, vsebina),
– podatki o ponudniku (ime in naslov,

registracija, bonitete – BON 1, 2 oziroma
3),

– podatki o vsebini ponudbe (predračun
z rekapitulacijo, opcija, vzorec pogodbe, rok
izvedbe),

– reference podjetja,
– potrjeni razpisni pogoji.
8. Odpiranje ponudb bo 27. marca 1996

ob 11. uri na Občini Preddvor, Dvorski trg
10, Preddvor. Prisotni predstavniki ponud-
nikov morajo predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– rok izvedbe,

– cena za razpisana dela in plačilni po-
goji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši ponudnik.

10. Posebni pogoji
Investitor si pridržuje pravico eventual-

no zmanjšati obseg del glede na razpoložlji-
va finančna sredstva.

11. Ponudniki bodo o izidu pisno sezna-
njeni v 15. dneh po odpiranju ponudb.

Občina Preddvor

Št. 0044/5-308/9/96 Ob-690

Republika Slovenija, Ministrstvo za not-
ranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo fotokopirnega stroja

1. Predmet javnega razpisa je dobava fo-
tokopirnega stroja CLC 350 s podstavkom
in vmesnikom PS IPU III za CLC.

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe dobijo interesenti na MNZ, Štefa-
nova 2, Ljubljana, pri Pečjak Tomažu, na
tel. 1325-125/int. 4265.

2. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 4,000.000 SIT.

3. Lokacija dostave: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.

4. Dobavni rok: v najkrajšem možnem
času po sklenitvi pogodbe.

5. 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 razpis. Dokument ne
sme biti starejši od treh mesecev na dan
odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih, pri obrtnikih pa davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem stanju na žiro računu za ob-
dobje zadnjih treh mesecev,

– seznam referenčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– ceno v SIT, ki mora biti fiksna, izraže-
na v SIT, fco Štefanova 2, s posebej prika-
zanim 5% prometnim davkom in oblikova-
na za plačilo v najmanj 30 dneh po dobavi
in izstavitvi računa,

– dobavni rok,
– podatki o garanciji ter servisiranju

opreme.
Oprema mora imeti podpisane ateste in

zagotovljeno servisiranje za življenjsko do-
bo. Ponudbi naj bo priložen tudi vzorec ser-
visne pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– ustreznost tehničnim zahtevam uporab-
nika,

– garancija in vzdrževanje,
– dobavni rok,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefano-

va 2, Ljubljana najpozneje do 26. 3. 1996
do 12. ure.

Ponudbe morajo prispeti v dveh zaprtih
ovojnicah. Ovojnica z dokumentacijo (regi-
stracija, boniteta) mora biti označena “Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/6/96 – doku-
mentacija”. Ovojnica s ponudbo mora biti
označeno “Ne odpiraj – javni razpis št.
308/6/96 – ponudba”.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo 27. 3. 1996 ob
9. uri v prostorih MNZ, Beethovnova 3,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami razpisa. Nepo-
polne ponudbe bodo izločene.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 8/2-171/12-96 Ob-691

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., Ciga-
letova 15, Ljubljana, Republika Slovenija,
objavlja na podlagi 53. člena zakona o gra-
ditvi objektov in 7. člena pravilnika o nači-
nu in postopku oddaje graditve objektov

javni razpis
za dobavo kablov z optičnimi vlakni za

izgradnjo telekomunikacijskih omrežij v
Republiki Sloveniji (OK-001/96)

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Republika Slove-
nija.

2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za
dobavo kablov z optičnimi vlakni za izgrad-
njo telekomunikacijskih omrežij v Republi-
ki Sloveniji. Optični kabli morajo biti polo-
ženi v polietilenske cevi.

Optična vlakna so enorodovna in morajo
ustrezati priporočilom CCITT G652, opti-
mizirana za II. okno in uporabna v III. ok-
nu. Dobavitelji kabla morajo imeti atest
Uprave Republike Slovenije za telekomuni-
kacije pri Ministrstvu za promet in zveze
Republike Slovenije.

Oznaka kabla je TO SM03 (m×n)×II/
III×0,38/0,25×3,5/19 CMAN.

3. Količine kablov po kapacitetah svet-
lobnih vodnikov so naslednje:

3×2 – 16.800 m,
6×2 – 77.700 m,
6×4 –  323.400 m,
6×6 –  21.000 m.
4. Orientacijska vrednost kablov je

280 mio SIT oziroma 3 mio DEM.
5. Dobavni roki: v treh delnih dobavah

od predvidoma 10. julija 1996 do 30. sep-
tembra 1996.

6. Razpisna dokumentacija: razpisno do-
kumentacijo lahko ponudniki dvignejo v
sektorju za investicije Telekom Slovenije,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 311/III vsak
dan od 11. do 13. ure, najdalj do 7 dni po
objavi v Uradnem listu RS in proti predloži-
tvi dokazila o plačilu 20.000 SIT na žiro
račun podjetja št. 50100-601-35407.

Morebitna vprašanja v zvezi s tem raz-
pisom sprejema investitor na faks št.
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+386 61 133 12 00 z oznako OK-001/96 v
roku največ do 10 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

8. Rok za oddajo ponudb
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Te-

lekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15, 1000
Ljubljana, Republika Slovenija, ali biti od-
dane neposredno v sobi 810/VIII, na istem
naslovu, najkasneje do 16. 4. 1996 do 12.
ure.

Ponudba mora vsebovati elemente, smi-
selne pravilniku o načinu in postopku odda-
je graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)
in navodilu o pogojih in postopkih za odda-
janje del izvajalcem (Ur. glasilo Telekom
Slovenije, št. 5/95).

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba za dobavo kablov z optičnimi vlakni –
OK-001/96”.

9. Odpiranje ponudb bo 18. 4. 1996 v
sobi 801/VIII poslovne stavbe Telekom Slo-
venije, Cigaletova 15 v Ljubljani, s pričet-
kom ob 10. uri.

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

10. Obvestilo o izbiri: ponudniki bodo o
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni
v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

The company Telekom Slovenije, p.o.,
Cigaletova 15, Ljubljana, Republic of Slo-
venia, based upon Article 53 of the Law on
construction of buildings and Article 7 of
the Regulations concerning the methods and
procedures of building construction assign-
ments announces a

Public Official Invitation for Tenders
for the Supply of Fibre-optic Cables for
the Construction of Telecommunications

Networks in the Republic of Slovenia
(OK-001/96)

1. Investor: Telekom Slovenije, p.o., Ci-
galetova 15, Ljubljana, Republic of Slove-
nia.

2. Tender subject: Selection of the sup-
plier for the supply of fibre-optic cables for
the construction of telecommunications net-
works in the Republic of Slovenia. Fibre-
optic cables shall be laid into poly-ethylene
tubes.

Single-mode optical fibres shall be ap-
plied and they shall meet the CCITT G652,
Recommendations; they shall be optimized
for the IInd window and shall be applicable
in the IIIrd window. The cable suppliers shall
be required to possess an attestation certifi-
cate of the Telecommunications Authority
at the Ministry of Transport and Communi-
cations of the Republic of Slovenia.

Cable type designation: TO SM03
(m×n)×II/III×0.38/0.25×3.5/19 CMAN.

3. Cable quantities per capacities of op-
tical conductors:

3×2 – 16.800 m,
6×2 – 77.700 m,
6×4 – 323.400 m,
6×6 –  21.000 m.

4. Estimated value of cables is 280 mil-
lion SIT i.e. 3 million DEM.

5. Delivery terms: in three partial deli-
veries to be carried out as planned from July
10, 1996 to September 30, 1996.

6. Tender documentation: The tenderers
can obtain the Tender documentation in the
Investments Department of Telekom Slove-
nije, Cigaletova 15, Ljubljana, room 311/III
every day from 11.00 a.m. to 13.00, within
the period of max. 7 days after publication
in the Official Gazette, against presentation
of the receipt of payment of 20,000.00 SIT
to the giro account of the company, no.:
50100-601-35407.

The Investor shall receive any questions
concerning this Invitation for tenders at fax
no: +386 61 133 12 00 with the designation
OK-001/96, within max. 10 days after the
publication in the Official Gazette of the
Republic of Slovenia.

7. Criteria for selection of the most fa-
vourable tenderer are stated in the Tender
conditions of the Investor.

8. The term for submission of the ten-
ders:

The tenders shall arrive to the address:
Telekom Slovenije, p.o., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, Republic of Slovenia or
shall be personally delivered in the room
810/VIII, at the same address, by April 16,
1996 at 12.00 a.m. at the latest.

The tender shall comprise the elements,
specified in the Regulations on methods and
procedure of building construction assign-
ments (Official Gazette SRS, no. 27/85) and
the Instructions of the conditions and proce-
dures for contracting the works (Official
Gazette Telekom Slovenije 5/95).

The tenders shall be submitted in sealed
envelopes, bearing the inscription: “Do not
open – Tender for supply of fibre-optic cab-
les – OK-001/96”.

9. The opening of the tenders will take
place on April 18, 1996 at 10.00 a.m., in
room no. 801/VIII, in the premises of the
Telekom Slovenije, Cigaletova 15, Ljublja-
ni.

The representatives of the tenderers par-
ticipating at the opening, shall be requested
to present written authorization for repre-
sentation.

10. Notification about the selection: the
tenderers shall be notified about the choice
of the most favourable tenderer within 15
days after opening the tenders.

Telekom Slovenije, p.o.,
Ljubljana

Ob-692

Občina Rače-Fram na podlagi sklepa 11.
seje občinskega sveta z dne 9. 2. 1996 ob-
javlja

javni razpis
za oddajo komunalno urejenega

stavbnega zemljišča
za gradnjo poslovno stanovanjskega ob-

jekta tlorisne površine 1200 m2:
zemljišče s parc. št. 2538, dvorišče v

izmeri 3608 m2, pripisano v zemlj. knj. vl.
221 k.o. Rače; parc. št. 2540, travnik v iz-
meri 3106 m2 pripisano pri zemlj. knj. vl.
221 k.o. Rače in parc. št. 2542, travnik v

izmeri 713 m2, pripisano pri zemlj. knj. vl.
1368 k.o. Rače.

Skupna velikost oddanega zemljišča zna-
ša 5000 m2.

Pogoje razpisa ponudniki dvignejo na
Občini Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače v
roku 5 dni od objave.

Ponudniki morajo svojo pisno ponudbo
vložiti ali poslati priporočeno najkasneje v
20 dneh od objave razpisa na naslov: Obči-
na Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače. Prijavo
oddajte ali pošljite v zaprti kuverti s pripi-
som: “Za javni razpis v k.o. Rače poslovno-
stanovanjski objekt”.

K prijavi mora biti priloženo:
– idejno-programske zasnove objekta,
– izpisek iz sodnega registra o registra-

ciji podjetja oziroma potrdilo o državljans-
tvu,

– bonitetni obrazci.
Občina Rače-Fram

Ob-693

Občina Bled razpisuje

javni natečaj
za izdelavo programske naloge za

centralno turistično področje Bleda
1. Z natečajem želimo pridobiti program-

ske naloge, ki bodo podlaga za izdelavo
novelacije zazidalnega načrta za CTP Bled.

2. Programska naloga mora upoštevati
izhodišča in smernice, ki bodo sledile so-
ciološkim, prostorsko-urbanističnim, kultur-
nim in gospodarskim izsledkom znanosti.
Osnovana izhodišča so opredeljena v Pro-
gramu priprave novelacije ZN za CTP Bled,
katerega izdelovalci naloge lahko dvignejo
na Občini Bled, C. Svobode 13, Bled, tel.
064/741-142.

3. Natečajni elaborat naj vsebuje:
– programsko nalogo, ki bo osnova za

pripravo prostorsko-izvedbenega akta,
– programska naloga naj bo v obliki tek-

stualnega gradiva, z možnim dodatkom gra-
fičnega gradiva, na formatu A4,

– vsaka priloga mora biti označena s šif-
ro avtorja v desnem kotu,

– v posebni zapečateni kuverti na kateri
je označena šifra avtorja, morajo biti podat-
ki o avtorju oziroma avtorjih: ime, priimek,
naslov, telefonska številka, žiro račun.

Kuverto je potrebno oddati skupaj s pro-
gramsko nalogo.

Nepopolnih elaboratov komisija ne bo
upoštevala.

4. Odkupi v neto zneskih so:
I. odkup: 300.000 SIT,
II in III. odkup: 250.000 SIT,
IV. odkup: 200.000 SIT.
Z dodelitvijo odkupov ima Občina Bled

pravico do razpolaganja z elaboratom.
6. Občina Bled bo oblikovala strokovno

komisijo za oceno in izbiro najboljših pris-
pelih del. Rok za oddajo del je 5. april 1996.
Komisija bo upoštevala vsa dela, ki bodo
oddana priporočeno po pošti do navedenega
roka.

Avtorji katerih dela bodo nagrajena, bo-
do o določitvi pisno obveščeni v 14 dneh po
izbiri. Naročnik si pridržuje pravico da v
primeru nezadostnega gradiva ne izplača šti-
rih odkupov.

Občina Bled
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Št. 110-1/96 Ob-677A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava projekta

protihrupnih ukrepov na območju
naselja Vižmarje

Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 20. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Marija Virant, dipl. inž. (tel.
061/485 076).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 1. 4. 1996 do 9.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izde-
lava projekta protihrupnih ukrepov na ob-
močju naselja Vižmarje” – M.V.

Javno odpiranje ponudb bo 1. 4. 1996 ob
10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajal-
ca.

Št. 110-1/95 Ob-677B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Zasaditev ob AC Arja vas

- Vransko
Orientacijska vrednost del znaša

100,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 20.000 SIT) v Družbi
za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 19. 3. 1996,
strokovne informacije pa vam posreduje Ro-
man Zupančič, dipl. inž. (tel. 061/132 22
41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 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: “Zasa-
ditev ob AC Arja vas - Vransko”.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 10. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/96 Ob-677C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del: Zamejničenje in izdelava
parcelacijskih načrtov za HC odsek Selo

- Šempeter
Orientacijska vrednost del znaša

15,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 20. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Julij Golobič (tel. 061/132-
22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Za-
mejničenje in izdelava parcelacijskih načr-
tov za HC odsek Selo - Šempeter” – J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 13. 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-677Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del:
a) Kontrola parcelnih številk navede-

nih v osnutku uredbe Vlade RS o lok.
načrtu z zemljiškokatastrskimi načrti za
odsek Klanec - Ankaran

b) Kontrola parcelnih številk navede-
nih v osnutku uredbe Vlade RS o lok.
načrtu z zemljiškokatastrskimi načrti za
odsek Kozina - Klanec

c) Kontrola parcelnih številk navede-
nih v osnutku uredbe Vlade RS o lok.
načrtu z zemljiškokatastrskimi načrti za
odsek HC Vipava - Razdrto

d) Kontrola parcelnih številk navede-
nih v osnutku uredbe Vlade RS o lok.
načrtu z zemljiškokatastrskimi načrti za
odsek Vipava - Selo

Orientacijska vrednost del znaša:
pod tč. a) 1,500.000 SIT,
pod tč. b) 500.000 SIT,
pod tč. c) 2,500.000 SIT,
pod tč. d) 2,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-

najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 20. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Julij Golobič (telefon
061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 3. 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: “Kon-
trola parcelnih številk navedenih v osnutku
uredbe vlade RS o lok. načrtu z zemljiško-
katastrskimi načrti za odsek Klanec - Anka-
ran, za odsek Kozina - Klanec, za odsek HC
Vipava - Razdrto, za odsek Vipava - Selo” –
J.G.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 3. 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/96 Ob-677D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

javni razpis
za oddajo del:
a) Prenos lege gradbene parcele, za-

mejničenje in izdelava parcelacijskih na-
črtov za HC odsek Vipava - Selo

b) Prenos lege gradbene parcele, za-
mejničenje in izdelava parcelacijskih na-
črtov za AC odsek Divača - Kozina

c) Prenos lege gradbene parcele, za-
mejničenje in izdelava parcelacijskih na-
črtov za AC odsek Kozina - Klanec

d) Prenos lege gradbene parcele, za-
mejničenje in izdelava parcelacijskih na-
črtov za AC odsek Klanec - Ankaran

e) Prenos lege gradbene parcele, za-
mejničenje in izdelava parcelacijskih na-
črtov za HC odsek Razdrto - Vipava

Orientacijska vrednost del znaša:
pod tč. a) 16,000.000 SIT
pod tč. b) 8,500.000 SIT
pod tč. c) 10,000.000 SIT
pod tč. d) 19,000.000 SIT
pod tč. e) 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 20. 3. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Julij Golobič (tel. 061/132-
22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 15. 4. 1996 do 12.30 v vložišče
DDC, d.o.o. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Pre-
nos lege gradbene parcele, zamejničenje in
izdelava parcelacijskih načrtov za HC od-
sek Vipava - Selo, AC odsek Divača - Kozi-
na, AC odsek Kozina - Klanec, za AC odsek
Klanec - Ankaran, za HC odsek Razdrto -
Vipava” – J.G.
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Javno odpiranje ponudb bo 15. 4. 1996
ob 13. 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 izvajal-
ca.

Št. 110-1/95 Ob-677E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s pro-
gramom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prestavitev in zaščita

magistralnega plinovoda M2 na odseku
Blagovica - Šentjakob

Orientacijska vrednost del znaša
260,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 25.000 SIT) v Družbi
za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 19. 3. 1996
do 9. 4. 1996, strokovne informacije pa vam
posreduje Aljoša Brus, dipl. inž. (tel. 061/
132 22 41)

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 4. 1996 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Pre-
stavitev in zaščita magistralnega plinovoda
M2 na odseku Blagovica - Šentjakob “.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 4. 1996
ob 11. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

DARS, d.d

Št. 2217 Ob-688

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa in oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup okoli 40.000 ton krmnih žit
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa za nakup krmnih žit:
– koruza – tarifna oznaka 1005 90 000,
– krmni ječmen – tarifna oznaka 1003

00 909 in
– krmna pšenica – tarifna oznaka 101 90

990.
3. Količina naročila: 40.000 ton.
4. Rok dobave: do 31. 5. 1996, možna

sukcesivna dobava.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-

tencialni ponudniki lahko prevzamejo raz-
pisno dokumentacijo, od dneva objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, do 22. 3.
1996 do 14. ure, v tajništvu Zavoda Repub-
like Slovenije za blagovne rezerve, Ljublja-
na, Dunajska 106/VIII.

Ponudniki prevzamejo razpisno doku-
mentacijo proti predložitvi dokazila o plači-
lu 30.000 SIT na žiro račun Zavoda RS za
blagovne rezerve, št. 50101-603-402300.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji dobi-
jo ponudniki pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519 ali pri Jožetu Finku, tel. 061/
16-83-555.

7. Okvirna vrednost naročila je 900 mio
SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, možnost kreditiranja,
cena s plačilnimi pogoji, kakovost, rok do-
bave in posebne ugodnosti.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – krmna žita – ne odpiraj”, na Zavod RS
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, dne 28. 3. 1996 do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb dne 28. 3. 1996 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 40 mio SIT, na žiro
račun 50101-603-402300 pri Agenciji Re-
publike Slovenije za plačilni promet in pri-
ložiti k ponudbi dokazilo o plačilu varščine
ali dokazilo o zavarovanju zneska varščine
z bančno garancijo, veljavno najmanj do
10. 4. 1996.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave pogodbe in položitve varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem ponudnikom vrnjena
brezobrestno v roku treh dni po izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtevanih pogojev razpisne dokumenta-
cije, bo razpisna komisija izločila kot neve-
ljavne.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 29. 3. 1996 do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 29. 3. 1996
do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil ku-
poprodajne pogodbe v treh dneh po objavi
najugodnejšega ponudnika, nima pravice do
vračila varščine in bo razpisovalec obdržal
varščino oziroma vnovčil bančno garancijo.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 21 Ob-701

Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana in Re-
publiški zavod za zaposlovanje, Glinškova
ulica 12, Ljubljana, razpisujeta na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Urad-
ni list št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za spodbujanje lokalnih iniciativ

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira nosilcev lokal-

nih iniciativ za pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva na določenem območju ene
ali več občin. Nosilci iniciative morajo v
obdobju enega leta:

1. pripraviti oceno potreb in možno-
sti za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva na svojem področju,

2. povezati ključne lokalne razvojne
partnerje v malem gospodarstvu v razvojno
koalicijo, ki bo podprla in razvila organiza-
cijo pospeševalnih dejavnosti,

3. vzpostaviti ubrano organizacijsko
obliko, ki bo v naslednjih letih zagotavljala
programe aktiviranja lokalnih potencialov
in dogovorjen program pospeševalnih stori-
tev s sodelovanjem partnerjev,

4. oblikovati odgovor o trajnem fi-
nanciranju te organizacijske strukture, nje-
nih dejavnosti in projektov pospeševanja.

5. Usposobiti enega svetovalca za lo-
kalni razvoj.

V okviru razpisa bosta naročnika razpisa
zagotovila izbranim nosilcem lokalnih ini-
ciativ finančno podporo v znesku 500.000
SIT za prvi dve nalogi ter v znesku
1,500.000 SIT za ostale naloge. Hkrati bo
PCMG nudil nosilcem tehnično podporo pri
delu na neštetih nalogah.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže za malo gospodarstvo oziro-
ma občine, ki izpolnjujejo naslednje pogo-
je:

1.a) da člani lokalne razvojne koali-
cije pokrivajo območje, ki šteje najmanj
20.000 prebivalcev oziroma območje, ki je
geografsko zaprta samostojna celota, ki ima
značaj demografsko ogroženega območja,

b) na področju mestne občine se lah-
ko prijavi samo ena lokalna razvojna koali-
cija.

2. izražena volja večine predvidenih
članov lokalne razvojne koalicije za čvr-
stejšo organizacijsko obliko pospeševanja
razvoja malega gospodarstva, ki obvezno
vključuje: občine, obrtne zbornice, enote
RZZ, GZS - združenje podjetnikov, poleg
teh pa še druge člane izobraževanja, člane
kmetijske svetovalne mreže.

Ta volja je izražena:
– s pismom o namerah predvidenih

članov,
– s sklepi potencialnih partnerjev o

ustanovitvi lokalnega podjetniškega centra
ali podelitve koncesije izbrani organizaciji,

– z aktom o ustanovitvi takšnega cen-
tra.

3. da člani koalicije zagotovijo v de-
narni ali stvarni obliki (prostor, oprema) naj-
manj enak znesek sredstev, kot jih pridobijo
z razpisom.

4. da zagotovijo za nosilce projekta
osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– visokošolska izobrazba in dve leti
tovrstne prakse, izjemoma tudi nižja izo-
brazba ob dokazanih referencah pri pospe-
ševanju malega gospodarstva ali drugih raz-
vojnih projektov,

– aktivno znanje angleškega in nemš-
kega jezika,
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– udeležbo v oblikah podjetniškega
usposabljanja.

5. da predložijo koncept aktiviranja
lakalnih potencialov in pospeševanja razvo-
ja malega gospodarstva v lokalni skupnosti.

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 30 dneh od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, na naslov: Pospeševalni cen-
ter za malo gospodarstvo, Dunajska 156/I,
1000 Ljubljana. Prijave morajo biti v zaprti
kuverti in vidno označene z napisom “Prija-
ve za javni razpis za spodbujanje iniciativ -
ne odpiraj”. Javno odpiranje prijav bo dne
18. 4. 1996 ob 13. uri v prostorih PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska komi-
sija, katere dva člana določi PCMG in dva
člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7 dni
po zaključku obravnave vseh prijav s strani
razpisne komisije.

O izidu bodo prijavitelji obveščeni v ro-
ku 10 dni po opravljenem izboru.

Z zbranimi prijavami bosta naročnika
sklenila pogodbo o izvajanju razpisnega
projekta in dinamiki porabe sredstev.

Prednosti pri izbiri bodo imele prijave iz
območij, ki:

– imajo nadpovprečno stopnjo zaposle-
nosti,

– imajo relativno slabo razvito podporno
okolje za malo gospodarstvo,

– bodo razvoju pospeševalne dejavnosti
sledila konceptu pospeševalne mreže,

– bodo zagotavljale enakomerno regij-
sko zastopanost.

4. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite na Pospeševalnem centru za ma-
lo gospodarstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana,
telefon: 188 11 77, fex.: 188 11 78, vsak
dan med 13. in 15. uro.

Št. 21 Ob-702

Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156, Ljubljana in Repub-
liški zavod za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana, razpisujeta na podlagi dolo-
čil odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbor svetovalcev za svetovanje v

okviru programa pospeševanja
podjetništva

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor svetovalcev in

zunanjih sodelavcev PCMG in Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje, ki bodo v letu
1996 izvajali svetovalno delo za podjetnike
ali za brezposelne osebe, ki so v okviru
programa za samozaposlitev upravičeni do
različnih oblik svetovanja pri samozaposlo-
vanju. Svetovalci bodo svetovali na nasled-
njih področjih:

1. Svetovanje pri preverjanju podjet-
niških idej.

2. Svetovanje in strokovna pomoč pri
pripravi poslovnih načrtov in pripravi na
začetek poslovanja.

3. Svetovanje in strokovna pomoč pri
poslovanju ustanovljenih podjetij v začetni
fazi poslovanja.

4. Specialistično svetovanje za pod-
jetja v rasti.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje splo-
šne pogoje:

– da so registrirane za opravljanje po-
slovnega svetovanja,

– da imajo vsaj dve leti izkušenj s to
dejavnostjo (šteto do dneva objave razpisa),

– da so člani Pospeševalne mreže za ma-
lo gospodarstvo in

– da lahko dokumentirano dokažejo svo-
jo usposobljenost z referencami na področ-
ju svetovanja.

Pravne ali fizične osebe lahko kandidi-
rajo za eno ali več področij svetovanja iz
točke 1. razpisa, če za vsako področje sve-
tovanja razpolagajo z ustreznim strokovnim
znanjem in referencami. Posebne zahteve
za posamezna področja svetovanja so:

Področje 1. in 2.:
– formalna izobrazba na najmanj VI.

stopnji izobrazbe in ustrezna posebna stro-
kovna znanja za področje svetovanja,

– najmanj dve leti izkušenj pri svetoval-
nem delu, od tega najmanj eno leto samo-
stojnega svetovalnega dela pri pripravi po-
slovnih načrtov.

Področje 3. in 4.:
– formalna izobrazba na najmanj VI. stop-

nji izobrazbe in dokazila o ustrezni usposob-
ljenosti za specialistično svetovanje - doma-
ča in tuja usposabljanja za svetovanje,

– najmanj dve leti izkušenj pri svetoval-
nem delu v malem gospodarstvu, od tega
najmanj eno leto samostojnega svetovalne-
ga dela na področju vodenja in upravljanja
podjetij, finaciranja, trženja, organizacije ali
drugih podjetniških funkcij.

Pravne ali fizične osebe se na razpis pri-
javijo na obrazcu “Prijava na razpis za izbor
svetovalcev”. Izpolnjenemu obrazcu mora-
jo priložiti:

a) popolno registracijo podjetja, matično
številko oziroma številko iz registra samo-
stojnih podjetnikov posameznikov,

b) kratek opis dejavnosti (največ 500 be-
sed), podatke o številu zaposlenih (na dan
31. 12. 1995 in na dan prijave za razpis),
podatke o ustvarjenem prihodku iz zaključ-
nega računa za leto 1995 z navedbo deleža
prihodka, ki je bil dosežen iz svetovalne
dejavnosti,

c) podatke o zaposlenih, ki opravljajo
svetovalno dejavnost, o njihovi izobrazbi in
strokovnih področij, na katerih delujejo
(obrazec za CV),

d) reference iz ustreznega področja sve-
tovanja, ki ne smejo biti starejše od 1. 1.
1991, od tega vsaj tri take, ki jih je mogoče
preveriti (polni naziv stranke, kratek opis
vsebine opravljenega svetovalnega dela za
stranko - največ 300 besed, navesti pričako-
vane in dosežene rezultate).

Pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo le
enega strokovnjaka, lahko v prijavi navede-
jo podatke o ustreznem(ih) strokovnjakih,
ki jih lahko vključijo kot zunanje svetoval-
ce in zagotovijo s tem celovito svetovalno
pomoč strankam. Za zunanje sodelavce mo-
rajo priložiti podatke iz točk b), c) in d) ter
njihovo pisno izjavo, da so pripravljeni so-
delovati s prijaviteljem na navedenih po-
dročjih svetovanja.

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati pisne vloge v
30 dneh od objave v Uradnem listu RS na
naslov: Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Pri-
jave morajo biti v zaprti kuverti in vidno
označene z napisom: “Prijava na javni raz-
pis za izbor svetovalcev - Ne odpiraj”. Jav-
no odpiranje prijav bo dne 19. aprila 1996
ob 13. uri v prostorih PCMG.

Prijave bo obravnavala štiričlanska ko-
misija, katere dva člana določi PCMG in
dva člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7
dni po zaključku obravnave vseh prijav s
strani razpisne komisije.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavite-
lji, ki:

– razpolagajo z večletnimi izkušnjami pri
delu z malimi in srednjimi podjetji,

– so že sodelovali z RZZ na področju
svetovanja v okviru programa pospeševanja
samozaposlovanja oziroma na področju
splošnega ali specialističnega svetovanja za
PCMG in pri tem dosegli dobre rezultate,

– lahko zagotovijo celovito svetovalno
podporo brezposelnim osebam oziroma pod-
jetjem.

Z izbranimi prijavitelji bosta RZZ oziro-
ma PCMG sklenila pogodbo o sodelovanju
za obdobje do 31. 12. 1996.

4. Dodatne informacije o razpisu
Prijavne obrazce in vse dodatne infor-

macije o razpisu lahko dobite na PCMG,
Dunajska 156, Ljubljana, telefon (061) 188
11 77, fax (061) 188 11 78, vsak dan med
13. in 15. uro oziroma pri vodji programov
zaposlovanja na posameznih območnih
enotah  RZZ,  vsak  dan  med  12.  in  14.
uro.

Št. 21 Ob-703

Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo (odslej PCMG), Dunajska 156,
Ljubljana in Republiški zavod za zaposlo-
vanje (odslej RZZ), Glinška ulica 12, Ljub-
ljana, razpisujeta na podlagi določil odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS 28/93
in 19/94)

javni razpis
za projekte podjetniškega usposabljanja

in svetovanja
I. Uvodno usposabljanje pred pričetkom

poslovanja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira pravnih in fi-

zičnih oseb, ki bodo sodelovale v oblikova-
nju projektne skupine za pripravo standar-
diziranega paketa za uvodno usposabljanje
oseb, ki želijo pričeti z lastnim poslova-
njem. Na podlagi izbire morajo izbrane
pravne in fizične osebe v roku 30 dni po
opravljeni izbiri oblikovati projektno skupi-
no, določiti vodjo projekta in podpisati kon-
zorcijsko pogodbo. Obvezne sestavine kon-
zorcijske pogodbe pripravi PCMG. Konzor-
cijska skupina mora do 30. novembra 1996
pripraviti:

1. predlog standardov in normativov
za uvodno usposabljanje,

2. pisno gradivo, ki ga prejmejo ude-
leženci programa,
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3. pisni priročnik za izvajalce progra-
ma,

4. predlog normativov in standardov
za izvajalce tega programa po Sloveniji (za
organizacijo - izvajalca, koordinatorja pro-
grama in izvajalce posameznih tem),

5. program usposabljanja skupine do
15 koordinatorjev programa in za izvajalce
posameznih tem,

6. po izbiri naročnikov razpisa vklju-
čiti v program usposabljanja pod točko 5.
do 8 koordinatorjev iz drugih organizacij za
usposabljanje, ki bi želele licenčno izvajati
ta program ter njihove izvajalce posamez-
nih tem.

V okviru razpisa bosta naročnika razpisa
zagotovila konzorcijski skupini - nosilcu
priprave standardiziranega paketa finančna
sredstva v znesku 4,000.000 SIT.

2. Razpisni pogoji

Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-
ševalne mreže za malo gospodarstvo (od-
slej: PMMG) in organizacije, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

1. da imajo izkušnje s pripravo in iz-
vajanjem tovrstnega ali podobnega uspo-
sabljanja, ki jih dokumentirajo z ustreznimi
referencami,

2. da lahko organizirajo projektno
skupino sodelavcev, ki strokovno pokrivajo
teme, kar dokumentirajo z ustreznimi refe-
rencami in pisnimi soglasji predvidenih so-
delavcev (velja za pravne osebe),

3. da določijo projektnega nosilca z
ustreznimi referencami:

– visokošolska izobrazba in tri leta
prakse pri izobraževanju in usposabljanju,

– aktivno znanje angleškega jezika.

4. da predložijo koncept programa
uvodnega usposabljanja in zasnovo vsebine
pisnega gradiva in pisnega priročnika (toč-
ke 1-3 predmeta razpisa),

5. da predložijo pisno izjavo, da so se
pripravljeni vključiti v konzorcijsko skupi-
no z drugimi izbranimi prijavitelji.

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 30 dneh od objave v Uradnem listu
RS na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, 1000 Ljublja-
na. Prijave morajo biti v zaprti kuverti in
vidno označene z napisom “Prijava na javni
razpis za projekt uvodnega usposabljanja
pred pričetkom poslovanja - Ne odpiraj”.
Javno odpiranje prijav bo dne 22. 4. 1996
ob 13. uri v prostorih PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska komi-
sija, katere dva člana določi PCMG in dva
člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7 dni
po zaključku obravnave vseh prijav s strani
razpisne komisije.O izidu bodo prijavitelji
obveščeni v roku 10 dni po opravljenem
izboru. V roku 30 dni po obvestilu morajo
izbrani prijavitelji predložiti podpisano kon-
zorcijsko pogodbo. Pred podpisom konzor-
cijske pogodbe morajo predložiti spisek čla-
nov, ki bodo sodelovali v projektni skupini.
Z izbranim nosilcem konzorcijske skupine
bo PCMG sklenil pogodbo o izvajanju raz-
pisanega projekta in dinamiki porabe sred-
stev.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavite-
lji, ki:

–  imajo več izkušenj z uspešnimi to-
vrstnimi programi usposabljanja in s pripra-
vo gradiv,

– lahko zagotovijo sodelovanje več-
jega števila uveljavljenih strokovnjakov za
podjetništvo in podjetniško usposabljanje.

4. Dodatne informacije o razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije, zlasti o pričakovani vsebini pri toč-
kah 2-5 predmeta razpisa na PCMG, Dunaj-
ska 156, Ljubljana, telefon: (061) 188-11-
77, fax: (061) 188-11-78, vsak dan med 13.
in 15. uro.

II. Osnovno usposabljanje podjetnikov
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira nosilca pripra-

ve standardiziranega paketa za nadaljne ob-
like usposabljanja podjetnikov, ki so že pri-
čeli s poslovanjem in se pripravljajo na na-
daljni razvoj. Nosilec mora do 31.decembra
1996 pripraviti:

1. standardni program usposabljanja
v obsegu 90 - 120 ur v daljšem razdobju
(4-5 mesecev),

2. pisno gradivo, ki ga prejmejo ude-
leženci programa,

3. pisni priročnik za izvajalce progra-
ma,

4. predlog normativov in standardov
za izvajalce tega programa po Sloveniji (za
organizacijo - izvajalca, koordinatorja pro-
grama in izvajalce posameznih tem),

5. program usposabljanja skupine do
15 koordinatorjev programa in za izvajalce
posameznih tem.

V okviru razpisa bosta naročnika razpisa
zagotovila izbranemu nosilcu priprave stan-
dardiziranega paketa finančna sredstva v
znesku 5,000.000 SIT.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže za malo gospodarstvo (od-
slej: PMMG) in organizacije, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

1. da imajo izkušnje s pripravo in iz-
vajanjem tovrstnega ali podobnega uspo-
sabljanja, ki jih dokumentirajo z ustreznimi
referencami,

2. da lahko organizirajo projektno
skupino sodelavcev, ki strokovno pokrivajo
teme, kar dokumentirajo z ustreznimi refe-
rencami in pisnimi soglasji predvidenih so-
delavcev,

3. da določijo projektnega nosilca z
ustreznimi referencami:

– visokošolska izobrazba in tri leta
prakse pri izobraževanju in usposabljanju,

– poznavanje tovrstnih tujih progra-
mov usposabljanja,

– aktivno znanje angleškega jezika,
da predložijo koncept programa po-

globljenega usposabljanja in zasnovo vse-
bine pisnega gradiva in pisnega priročnika
(točke 1-3 predmeta razpisa) ter pismeno
soglasje, da se njihov program lahko upo-
rablja za namen, kot je določen v nasled-
njem odstavku razpisa.

Na podlagi opravljene izbire bo komisija
za razpis predložila izbranemu nosilcu pred-
log drugih organizacij in strokovnjakov, ki
naj jih nosilec vključi v projektno skupino,
da bi zagotovil želeno kvaliteto. Pogodba

bo podpisana z nosilcem, ki bo uskladil
predlog sodelovanja z najmanj 1/2 predlo-
ženih drugih organizacij in sodelavcev.

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 30 dneh od objave v Uradnem listu
RS na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana. Pri-
jave morajo biti v zaprti kuverti in vidno
označene z napisom “Prijave na javni razpis
za projekt osnovnega usposabljanja podjet-
nikov - ne odpiraj”. Javno odpiranje prijav
bo dne 23. 4. 1996 ob 13. uri v prostorih
PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska komi-
sija, katere dva člana določi PCMG in dva
člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7 dni
po zaključku obravnave vseh prijav s strani
razpisne komisije. O izidu bodo prijavitelji
obveščeni v roku 10 dni po opravljenem
izboru. Z izbranimi prijavitelji bo PCMG
sklenil pogodbo o izvajanju razpisanega
projekta in dinamiki porabe sredstev.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavite-
lji, ki:

– imajo več izkušenj z uspešnimi tovrst-
nimi programi usposabljanja in s pripravo
gradiv,

– lahko zagotovijo sodelovanje večjega
števila uveljavljenih strokovnjakov za pod-
jetništvo in podjetniško usposabljanje,

– ki že ob prijavi oblikujejo konzorcij-
sko skupino izvajalcev, ki pokriva področje
Slovenije in

– se lahko pri pripravi programa oprejo
na izkušnje priznanih tujih izvajalcev to-
vrstnih programov, s katerimi sodelujejo.

4. Dodatne informacije o razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije, zlasti o pričakovani vsebini pri toč-
kah 2-5 predmeta razpisa na PCMG, Dunaj-
ska 156, Ljubljana, telefon: (061) 188-11-
77, fax: (061) 188-11-78, vsak dan med 13.
in 15. uro.

III. Razvoj standardnega priročnika za
pripravo poslovnih načrtov

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira pravnih in fi-

zičnih oseb, ki se lahko vključijo v projekt
priprave standardnega priročnika za pripra-
vo poslovnih načrtov na treh področjih: (A)
Poslovni načrt za novo podjetje, (B) Po-
slovni načrt za rastoče podjetje in (C) Po-
slovni načrt za tehnološko zahtevne projek-
te. Na podlagi razpisa bodo izbrane pravne
in fizične osebe izoblikovale konzorcijsko
skupino, ki bo razvila tri podprojekte za
našteta tri področja. V roku 45 dni po začet-
ni izbiri pravnih in fizičnih oseb morajo ti
predložiti konzorcijsko pogodbo, ki bo opre-
delila sodelavce pri vseh treh podprojektih,
njihovo organizacijo ter delitev nalog, za-
stopnica konzorcija nasproti PCMG, vodjo
projekta ter posameznih podprojektov. Kon-
zorcij mora pripraviti:

1. pregled sedanjega stanja gradiv za
pripravo poslovnih načrtov, ki jih uporab-
ljajo organizacije za usposabljanje, poslov-
ne banke, razni skladi in drugi v Sloveniji,

2. pregled in analizo ustreznih gra-
div, ki se uporabljajo v tujini,

3. pisni priročnik za posamezno obli-
ko poslovnega načrta, ki bi se enotno upo-
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rabljal v Sloveniji pri vseh organizacijah iz
prve alineje,

4. priročnik za izvajalce usposablja-
nja za pripravo poslovnih načrtov,

5. vzorčne poslovne načrte za posa-
mezne tipe poslovnih načrtov (A) - (C),

6. program seznanjanja nosilcev fi-
nanciranja malega gospodarstva z razvito
metodologijo priprave poslovnih načrtov,

7. program usposabljanja skupine
svetovalcev za podjetništvo za pripravo po-
slovnih načrtov, zlasti iz podprojektov (B)
in (C).

V okviru razpisa bosta naročnika razpisa
zagotovila konzorciju za pripravo standard-
nih priročnikov za izdelavo poslovnih načr-
tov finančna sredstva v znesku 4,000.000
SIT pri Ministrstvu za znanost in tehnologi-
jo pa bosta podprla vlogo konzorcija za odo-
britev finančnih sredstev v enaki višini v
letu 1996 Sredstva pri projektu se predvido-
ma razporedijo v razmerju 10 (vodenje pro-
jekta):30 (podprojekt A):30 (podprojekt
B):30 (podprojekt C).

Časovni razpored opravljanja posamez-
nih nalog v točkah 1-7 bo opredeljen v po-
godbi med PCMG in konzorcijem. Naloge
na projektu (A), (B) in (C) morajo biti oprav-
ljene do 31. decembra 1996. Dinamika bo
odvisna od možnosti PCMG, da zagotovi
sodelovanje v okviru projektov PHARE in
UNIDO za malo gospodarstvo.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže za malo gospodarstvo (od-
slej: PMMG) in organizacije, ki izpolnjuje-
jo naslednje pogoje:

1. da imajo izkušnje s pripravo to-
vrstnih gradiv in usposabljanja, ki jih doku-
mentirajo z ustreznimi referencami,

2. da lahko organizirajo projektno
skupino sodelavcev, ki strokovno pokrivajo
posamezne dela poslovnega načrta, kar do-
kumentirajo z ustreznimi referencami in pi-
snimi soglasji predvidenih sodelavcev,

3. da določijo projektnega nosilca z
ustreznimi referencami:

– visokošolska izobrazba, opravljen
podiplomski študij s področja podjetniških,
poslovnih ali drugih ekonomskih ved in tri
leta prakse pri izobraževanju in usposablja-
nju,

– izkušnje pri pomoči podjetnikom
pri pripravi poslovnih načrtov,

– aktivno znanje angleškega jezika
4. da predložijo koncept izvedbe pro-

jekta in
5. da pisno izrazijo pripravljenost za

sodelovanje v konzorciju za izvedbo pro-
jekta.

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 30 dneh od objave v Uradnem listu
RS na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana. Pri-
jave morajo biti v zaprti kuverti in vidno
označene z napisom “Prijave na javni razpis
za projekt razvoja standardnega priročnika
za pripravo poslovnih načrtov - ne odpiraj”.
Javno odpiranje prijav bo dne 24. 4. 1996
ob 13. uri v prostorih PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska komi-
sija, katere dva člana določi PCMG in dva
člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7 dni

po javnem odpiranju prijav. O izidu bodo
prijavitelji obveščeni v roku 10 dni po
opravljenem izboru. V roku 45 dni se mora-
jo izbrani prijavitelji dogovoriti o konzor-
cijski pogodbi, izbrati nosilca konzorcija in
vodjo celotnega projekta. Z izbranim nosil-
cem konzorcija bo PCMG sklenil pogodbo
o izvajanju razpisanega projekta in dinami-
ki porabe sredstev.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavite-
lji, ki:

– imajo več izkušenj s pripravo tovrstnih
pripomočkov, s svetovanjem podjetnikom
pri pripravi poslovnih načrtov in z usposab-
ljanjem svetovalcev,

– lahko zagotovijo sodelovanje večjega
števila uveljavljenih strokovnjakov za pod-
jetništvo, poslovno načrtovanje in podjet-
niško usposabljanje in

– ki že ob prijavi oblikujejo konzorcij-
sko skupino izvajalcev.

4. Dodatne informacije o razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije, zlasti o pričakovani vsebini pri toč-
kah predmeta razpisa na PCMG, Dunajska
156, Ljubljana, telefon: (061) 188-11-77,
fax: (061) 188-11-78, vsak dan med 13. in
15. uro.

IV. Standardi in normativi za svetovalno
dejavnost

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira članov in obli-

kovanje projektne skupine za pripravo stan-
dardov in normativov za izvajalce svetova-
nja, ki poteka s subvencioniranjem PCMG
oziroma RZZ, ob sodelovanju sekcije sve-
tovalcev za malo gospodarstvo pri PCMG.

Nosilec mora do 30. junija 1996 pripra-
viti:

– predlog spiska standardnih svetoval-
nih storitev na posameznem organizacij-
skem nivoju,

– predlog standardov za izvajanje sveto-
valnih storitev, svetovalne organizacije, ki
se prijavljajo na razpise za (a) splošno in (b)
specialistično svetovanje podjetnikom ozi-
roma malim podjetjem.

Do 31. decembra pa mora pripraviti:
– predlog standardov za svetovalce za

podjetništvo (malo gospodarstvo) za:
a) splošno in
b) specialistično in
– predlog pravilnika za pridobivanje in

obnavljanje licence svetovalca za malo
gospodarstvo,

– predlog cenikov za tovrstne oblike sve-
tovanja.

V okviru razpisa bosta naročnika razpisa
zagotovila izbranemu nosilcu priprave stan-
dardov in normativov za svetovalno dejav-
nost finančna sredstva v znesku 4,000.000
SIT.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže za malo gospodarstvo (od-
slej: PMMG) s poudarkom na članstvu v
sekciji svetovalcev, in organizacije, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

1. da imajo izkušnje s svetovanjem
za podjetništvo (malo gospodarstvo), ki jih
dokumentirajo z ustreznimi referencami,

2. da lahko organizirajo projektno
skupino sodelavcev, ki strokovno pokrivajo
problematiko standardov in normativov za

svetovanje, kar dokumentirajo z ustreznimi
referencami in pisnimi soglasji predvidenih
sodelavcev,

3. da določijo projektnega nosilca z
ustreznimi referencami:

– visokošolska izobrazba, opravljen
podiplomski študij s področja podjetniških,
poslovnih in drugih ekonomskih ved,

– izkušnje pri podjetniškem svetova-
nju,

– aktivno znanje angleškega jezika ali
nemškega jezika,

4. da predložijo koncept priprave
standardov in normativov za svetovanje in
članstvo v sekciji svetovalcev (točke 1-3
predmeta razpisa).

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 30 dneh od objave v Uradnem listu
RS na naslov: Pospeševalni center za malo
gospodarstvo, Dunajska 156, Ljubljana. Pri-
jave morajo biti v zaprti kuverti in vidno
označene z napisom “Prijave na javni razpis
za projekt standardov in normativov za sve-
tovalno dejavnost - Ne odpiraj”. Javno od-
piranje prijav bo dne 25. 4. 1996 ob 13. uri
v prostorih PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska ko-
misija, katere dva člana določi PCMG in
dva člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7
dni po zaključku obravnave vseh prijav s
strani razpisne komisije. O izidu bodo prija-
vitelji obveščeni v roku 10 dni po opravlje-
nem izboru. Z izbranim prijaviteljem bo
PCMG sklenil pogodbo o izvajanju razpisa-
nega projekta in dinamiki porabe sredstev.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavite-
lji, ki:

– imajo več izkušenj s podjetniškim sve-
tovanjem,

– lahko zagotovijo sodelovanje večjega
števila uveljavljenih strokovnjakov za pod-
jetništvo in podjetniško svetovanje in

– ki že ob prijavi oblikujejo konzorcij-
sko skupino izvajalcev, ki pokriva področje
Slovenije.

PCMG bo zagotovil izvajalcu sodelova-
nje sekcije svetovalcev PCMG pri izvedbi
projekta.

4. Dodatne informacije o razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije, zlasti o pričakovani vsebini pri toč-
kah predmeta razpisa na PCMG, Dunajska
156, Ljubljana, telefon: (061) 188-11-77,
fax: (061) 188-11-78, vsak dan med 13. in
15. uro.

Št. 21 Ob-704

Pospeševalni center za malo gospodars-
tvo, Dunajska 156, Ljubljana in Republiški
zavod za zaposlovanje, Glinškova ulica 12,
Ljubljana, razpisujeta na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za program finančne pomoči za

podjetnike začetnike in odpiranje novih
delovnih mest

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira članov in obli-

kovanje projektne skupine za izdelavo pro-
grama in metodologije finančne pomoči za
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podjetnike začetnike in odpiranje novih de-
lovnih mest.

Nosilec mora do 30. 6. 1996:
1. Izdelati koncept programa in me-

todologije za prehod iz nepovratnih v po-
vratne oblike financiranja za brezposelne.

2. Izdelati predlog modela takšnega
financiranja.

3. Izdelati model optimalne kombi-
nacije različnih, že obstoječih virov finan-
ciranja začetnikov (podjetniki, samostojni
podjetniki posamezniki).

4. Izdelati kriterije za izbor pilotskih
projektov za uvajanje modelov.

5. Izbor pilotskih projektov glede na
kriterije.

6. Koncept programa ali poslovnega
načrta za izvedbo pilotskih projektov.

7. Definicija kriterijev in način sprem-
ljanja učinkov.

8. Opredelitev načina sodelovanja pri
implementaciji modelov pri pilotskih pro-
jektih.

V okviru razpisa bosta naročnika zago-
tovila izbranemu nosilcu za izvedbo tega
projekta 4,000.000 SIT.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo člani pospe-

ševalne mreže za malo gospodarstvo, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje:

1. Da imajo izkušnje (reference) pri
vodenju in organiziranju dejavnosti financi-
ranja malega gospodarstva.

2. Da imajo izkušnje (reference) pri
sodelovanju in povezovanju podjetnikov,
podpornega okolja in finančnih inštitucij.

3. Da so poznavalci dosedanjih in po-
trebnih oblik financiranja podjetnikov – za-
četnikov in imajo potrebna vedenja o po-
dobnih rešitvah iz tujine.

4. Da lahko organizirajo projektno
skupino sodelavcev, ki strokovno pokrivajo
problematiko virov financiranja malega gos-
podarstva, kar dokumentirajo z ustreznimi
referencami predvidenih sodelacev.

5. Da določijo projektnega nosilca z
ustreznimi referencami:

– visokošolska izobrazba,
– izkušnje pri vodenju tovrstnih pro-

jektov,
– aktivno znanje angleškega ali nemš-

kega jezika.
6. Da predložijo koncept priprave mo-

delov s predlogom rešitev in terminski načrt
izvedbe (točke 1.–4. predmeta razpisa).

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati

Prijavitelji morajo poslati popolne pisne
vloge v 30 dneh od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, na naslov: Pospeševalni cen-
ter za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
1000 Ljubljana.

Prijave morajo biti v zaprti kuverti in
vidno označene z napisom “Prijave na javni
razpis za program finančne pomoči za pod-
jetnike začetnike in odpiranje novih delov-
nih mest – ne odpiraj!”

Javno odpiranje bo dne 26. 4. 1996 ob
13. uri v prostorih PCMG.

Vloge bo obravnavala štiričlanska komi-
sija, katere dva člana določi Pospeševalni
center za malo gospodarstvo in dva člana
Republiški zavod za zaposlovanje. Izbor bo
opravljen v roku 7 dni po zaključku obrav-
nave vseh prijav s strani razpisne komisije.

O izidu bodo prijavitelji obveščeni v ro-
ku 10 dni po opravljenem izboru. Z izbra-
nim prijaviteljem bo PCMG sklenil pogod-
bo o izvajanju razpisnega projekta in dina-
miki porabe sredstev.

Prednosti pri izbiri bodo imele prijavite-
lji, ki:

– imajo več izkušenj z zagotavljanjem in
upravljanjem s finančnimi viri za potrebe
malega gospodarstva (na nacionalnem in lo-
kalnem nivoju),

– lahko zagotovijo sodelovanje uveljav-
ljenih strokovnjakov za razpisano področje,

– že ob prijavi oblikujejo projektno sku-
pino izvajalcev.

4. Dodatne informacije o razpisu
Kandidati lahko dobijo dodatne infor-

macije na Pospeševalnem centru za malo
gospodarstvo, Dunajska 156/I, Ljubljana,
tel. 188-11-77, fax 188-11-78, vsak dan med
13. in 15. uro.

Pospeševalni center
za malo gospodarstvo

Ob-658

Na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in št. 19/94) Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za izvajalca za postavitev konstrukcije
razstavnega prostora, predavalnic in
drugih prostorov na izobraževalno-

sejemskih prireditvah in koordinatorja
izvedbe prireditve DSI’96

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju:
ministrstvo), Župančičeva 6, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v letu

1996 sodelovalo na naslednjih izobraževal-
no-sejemskih prireditvah v Sloveniji:

I. Dnevi slovenskega izobraževanja ’96
Predmet razpisa za izvedbo izobraževal-

no-sejemskih prireditev v Sloveniji je:
a) postavitev konstrukcije razstavnega

prostora, predavalnic in drugih prostorov
ter tehnične opreme ob upoštevanju kon-
cepta naročnika.

Prireditev bo na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani, od 7. do 11. maja 1996, v
okviru sejma “Učila ’96", na razstavni po-
vršini ca. 2.300 m2. Orientacijska vrednost
del je 6,500.000 SIT.

b) koordinacija izvedbe prireditve Dnevi
slovenskega izobraževanja ‘96.

Predmet razpisa obsega naslednje nalo-
ge:

– izvedbena tehnično-organizacijska
koordinacija nosilcev predstavitve,

– izdelava prostorskih načrtov za potre-
be nastopajočih ter koordinacija posamez-
nih izvajalcev in podizvajalcev,

– usklajevanje potreb in naročanje ko-
munalnih priključkov,

– usklajevanje potreb, naročanje ter nad-
zor postavitve potrebne tehnične opreme,

– usklajevanje potreb, naročanje in iz-
vedba potrebnih zavarovanj in varovanj
opreme,

– usklajevanje potreb, naročanje in nad-
zor nad izvedbo oblikovanja aplikacij ce-
lostne podobe,

– usklajevanje potreb, naročanje in nad-
zor izvedbe izdelave potrebnih tiskovin,

– usklajevanje potreb, naročanje in nad-
zor nad izvedbo enotne grafične opreme
skupnih in posameznih razstavnih prostorov,

– usklajevanje potreb, naročanje ter nad-
zor izvedbe logistične podpore (prevozi,
skladiščenja, prehrana, prenočevanje...)

– usklajevanje potreb, organizacija in iz-
vedba distribucije vstopnic,

– izdelava finančnega načrta prireditve
ter nadzor izvedbe,

– izbor izvajalcev in podizvajalcev za
posamezne konkretne naloge po posamez-
nih točkah ter dogovarjanje pogojev sodelo-
vanja vključno s pridobivanjem ponudb.

Prireditev bo na Gospodarskem razsta-
višču v Ljubljani, od 7. do 11. maja 1996, v
okviru sejma “Učila ’96".

Orientacijska vrednost del je 1,300.000
SIT.

II. Vse za otroka
Predmet razpisa za izvedbo izobraževal-

no-sejemskih prireditev v Sloveniji je po-
stavitev konstrukcije razstavnega prostora,
predavalnic in drugih prostorov ter tehnične
opreme ob upoštevanju koncepta naročni-
ka.

Prireditev bo na Celjskem sejmu v Celju
v okviru Pomladanskega sejma, od 14. do
19. maja 1996. Razstavni prostor bo obse-
gal ca. 350 m2. Orientacijska vrednost del je
1,000.000 SIT.

3. Razpisna dokumentacija
Ponudniki so vabljeni na informativni

sestanek, ki bo v sredo 20. marca 1996, ob
9. uri na Centru Republike Slovenije za po-
klicno izobraževanje, Ljubljana, Kavčičeva
66, v sejni sobi, III. nadstropje. Na sestanku
bodo poleg informacij o organizaciji in iz-
vedbi dosedanjih prireditev, dobili tudi raz-
pisno dokumentacijo.

4. Roki in pogoji
Pri razpisu bodo upoštevane ponudbe, ki

bodo prispele do vključno srede, 27. marca
1996 do 9. ure na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako ponudnika in navedbo: “Ne odpiraj,
ponudba za razpis - sejmi!”

Ponudniki se lahko prijavijo za izvedbo
posamezne ali obeh izobraževalno-sejem-
skih prireditev, ter za koordinatorja izvedbe
DSI’96. V kolikor se ponudnik prijavlja na
vse navedene točke tega razpisa, naj bodo
ponudbe oddane v ločenih ovojnicah.

Ponudba mora vsebovati elemente po 12.
členu uvodoma navedene odredbe in sicer:

– fotokopija registracije,
– obrazce BON-1, BON-2 oziroma BON-

3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni,
– izjavo ponudnika, da vse fotokopije do-

kumentov, ki so priložene ponudbi ustreza-
jo originalom (izjava mora biti ožigosana in
podpisana),

– izjavo ponudnika, da vse navedbe, ki
jih je podal v ponudbi, ustrezajo dejanske-
mu stanju (izjava mora biti ožigosana in
podpisana).

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri izbiri bo komisija upoštevala zlasti:
– celovitost ponudbe oziroma predlog

celovite rešitve izvedbe prireditev,
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– dosedanje reference pri podobnih pro-
jektih,

– ceno in plačilne pogoje ter ugodnosti,
ki jih daje ponudnik.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naju-
godnejši.

6. Izbira najugodnejšega ponudnika
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila Komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za izvajanje izobraževalno-se-
jemskih prireditev Ministrstva za šolstvo in
šport. Odpiranje ponudb bo 27. marca 1996
ob 12. uri, v sejni sobi Ministrstva za šol-
stvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6, III.
nadstropje, na katero so vabljeni vsi pred-
stavniki ponudnikov z ustreznim pisnim
pooblastilom.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-705

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 4/96 za izbiro izvajalca za

dobavo in dostavo pitne vode v
plastenkah

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: dobava in dostava s tovor-
njaki-hladilniki pitne vode v plastenkah do
150.000 l na več lokacij v Republiki Slove-
niji.

3. Orientacijska vrednost del: 10,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: od 15. do 20. maja 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo
razpisne dokumentacije in pošiljanje v zne-
sku 5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 26. 3. 1996 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure po
tel. 061/133-11-11 pri Bogdanovu do 28. 3.
1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za

obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 1. 4. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 4/96 – voda v plastenkah.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 3.
1996 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo osebno predložiti pisno pooblastilo po-
nudnika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ob-706

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
št. MORS-BO 5/96 za izbiro izvajalca za
dobavo prenosnih kemičnih WC kabin

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: 250 kosov prenosnih kemič-
nih WC kabin.

3. Orientacijska vrednost del: 59,000.000
SIT.

4. Predviden rok pričetka in zaključka
del: april – 10. maja 1996.

5. Na javni razpis lahko kandidirajo samo
tisti ponudniki, ki dvignejo originalno razpi-
sno dokumentacijo. Razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki ob predloženem potrdilu
(na potrdilu mora biti naveden polni naslov
ponudnika s številko javnega razpisa) po
vplačanih stroških za izdelavo razpisne do-
kumentacije in pošiljanje v znesku 5.000 SIT
na žiro račun MORS št. 50100-637-55216,
dvignejo vsak dan po objavi razpisa do
vključno 26. 3. 1996 med 11. in 12. uro na
MORS, Kardeljeva ploščad 24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure po tel.
061/133-11-11 pri Bogdanovu do 28. 3. 1996.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 1. 4. 1996 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 5/96 – prenosne kemične WC kabine.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 3.
1996 ob 10. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo osebno predložiti pisno pooblastilo
ponudnika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Sklici skupščin

Popravek

Ob-657

Pri objavi sklica skupščine delniške druž-
be Kovinotehna, d.d., Celje, v Uradnem listu
RS, št. 11/96 z dne 23. II. 1996 je pomotoma
izpadel predlog sklepa pod 7. točko dnevnega
reda, ki glasi:

7. Uskladitev vrednosti sredstev z njihovo
realno vrednostjo.

Predlog sklepa: skupščina sprejme predla-
gano uskladitev v vrednosti sredstev z njihovo
realno vrednostjo.

Kovinotehna, d.d., Celje

Ob-652

Uprava družbe Plastik, proizvodnja pla-
stičnih izdelkov, d.d., Kanal ob Soči, Kolod-
vorska 9, na podlagi 43. in 47. člena statuta
vabi delničarje na

2. sejo skupščine
delniške družbe Plastik

Uprava sklicuje skupščino dne 22. 4. 1996
ob 12. uri v dvorani Gotske hiše (Kontrada),
Pionirska ul. 8 v Kanalu.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je

na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh preštevalk
glasov in notarja v vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Duša-

na Ambrožiča,
– za preštevalki glasov: Eva Knafelc in Je-

rica Drašček,
– za notarko v vlogi zapisnikarke Evo Lu-

čovnik.
3. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Na osnovi poročila preštevalk glasov pred-

sednik skupščine ugotovi, da je skupščina
sklepčna, ker je prisotno __% glasovalnih del-
nic.

4. Potrditev dnevnega reda.
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Predlog sklepa: potrdi se predlagani dnev-
ni red.

5. Obravnava in odločanje o poročilu o po-
slovanju za leto 1995 in predlogu razporedi-
tve ustvarjenega dobička.

Predlog sklepa:
– sprejme se poročilo o poslovanju za leto

1995,
– ustvarjeni dobiček v letu 1995 se razpo-

redi v rezerve družbe.
6. Obravnava in sprejem plana družbe za

leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se plan v predlo-

ženem besedilu.
7. Obravnava in potrditev predloga plana

investicij v letu 1996.
Predlog sklepa: potrdi se plan v predlože-

nem besedilu.
8. Obravnava in sprejem sklepa o imeno-

vanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja se imenuje

predlagana revizijska hiša.
9. Izvolitev nadomestnega člana nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta

se izvoli predlagani kandidat.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže

z začasnico oziroma s pisnim pooblastilom del-
ničarja in njegovo začasnico o vplačanih delni-
cah. Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno deponirati na sedežu delniške družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti
svojo udeležbo na skupščini najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Pro-
simo udeležence, da se prijavijo v sprejemni
pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja.
V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci
dolžni podpisati seznam prisotnih udeležencev
ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in gradivo, ki sklepe obrazlaga
ter druge informacije so delničarjem na vpo-
gled na sedežu podjetja (tajništvo) vsak delav-
nik od 8. do 11. ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
menjevalne, oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo upravi. Uprava in nadzorni
svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela
svoja stališča in bosta o spremenjevalnih pred-
logih najpozneje 12 dni po sklicu skupščine
obvestila imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure.

Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede
na število prisotnih delnic.

Plastik, d.d., Kanal

Ob-653

Začasni direktor družbe IMKO, proizvod-
nja, inženiring, trgovina, d.d., Šlandrova 4,
Ljubljana, sklicuje in vabi na

1. skupščino družbe
IMKO Ljubljana, d.d.

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 4. 1.
1996 vpisalo delniško družbo v sodni register.
Začasni direktor ugotavlja, da so s tem izpol-
njeni pogoji za sklic skupščine, ki bo v petek,
19. 4. 1996 ob 14. uri na sedežu družbe, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi
skupščine po predlogu začasnega direktorja.

2. Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani

dnevni red.
3. Poročilo o poteku lastninskega preobli-

kovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo zača-

snega direktorja v predloženem besedilu.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predloženem besedilu.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe sta-

tuta v predloženem besedilu.
6. Letno poročilo za leto 1995 z načrtom

delovanja družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo

za leto 1995 z načrtom družbe za leto 1996 v
predloženem besedilu.

7. Odločanje o uporabi dobička za leto
1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o upo-
rabi dobička za leto 1993, 1994 in 1995 v
predloženem besedilu.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se ime-

nuje predlagana revizijska hiša.
9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se člane nadzornega

sveta-predstavnike delničarjev po predlogu za-
časnega nadzornega sveta.

10. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana vi-
šina sejnine za člane nadzornega sveta.

11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o last-
ništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom
delničarja in njegovim potrdilom o lastništvu
delnic. Pooblastilo za zastopanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu družbe vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora
najaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje
tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v spre-
jemni pisarni skupščine uro pred začetkom za-
sedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
prisotnost ter prevzeli glasovalne lističe, ki slu-
žijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini.

Popolno gradivo za skupščino, vključno z
besedilom predlaganih sprememb statuta in
druge informacije so delničarjem na voljo na
sedežu družbe pri Miru Teliču, tel. 371-991.

Vabljene prosimo, da svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predlo-
ge pisno s priporočeno pošto sporočijo zača-
snemu direktorju v sedmih dneh objave sklica
ter s tem omogočijo začasnemu direktorju in
nadzornemu svetu pravočasno pripravo njiho-
vih stališč.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se
skupščina zopet sestane ter je sklepčna ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

IMKO Ljubljana, d.d.,
Začasni direktor

Ob-707

Delniška družba – EKM, družba za razvoj,
trženje in proizvodnjo, d.d., Ljubljana, Lito-
strojska c. 40 vabi na

letno skupščino – zbor delničarjev,

ki bo v Mariboru, dne 18. 4. 1996 ob 12.
uri na naslovu Ul. Vita Kraigherja 10 – III.
nadstropje, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles.

Predlog sklepa: izvoli se predlagani pred-
sednik skupščine, zapisnikar in dva prešteval-
ca glasov.

2. Preoblikovanje družbe iz statusne obli-
ke delniške družbe v družbo z omejeno odgo-
vornostjo in uskladitev družbe z zakonom o
gospodarskih družbah.

Predlog sklepa: družba se preoblikuje iz
statusne oblike delniške družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo in se uskladi z zako-
nom o gospodarskih družbah, kakor je razvid-
no iz predloga uprave.

3. Sprememba in uskladitev dejavnosti
družbe z uredbo o uvedbi in uporabi standard-
ne klasifikacije dejavnosti.

Predlog sklepa: dejavnost družbe se v ce-
loti spremeni in uskladi z SKD, kakor je pred-
lagano v predlogu uprave.

4. Sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa: sprejme se družbena pogod-

ba o ustanovitvi d.o.o. v predlagani vsebini.
Gradivo za zasedanje skupščine bo vsem

delničarjem na vpogled na naslovu: Maribor,
Ul. Vita Kraigherja 10, III. nadstropje, 7 dni
od dneva objave sklica, vsak delavnik med 9.
in 13. uro, do 18. 4. 1996.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblasti-
lo mora biti pisno.

Delničarji lahko sporočijo svoje predloge
družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupš-
čine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi
in posredovani na sedež družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Družba izjavlja, da bo za primerno odš-
kodnino odkupila od družbenikov, ki bodo
nasprotovali preoblikovanju, njihove s preob-
likovanjem nastale poslovne deleže.

Če bo skupščina nesklepčna, bo naslednja
seja z istim dnevnim redom dne 19. 4. 1996
ob 12. uri v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 10
– III. nadstropje.

Delniška družba – EKM, družba za
razvoj, trženje in proizvodnjo, d.d.,

Ljubljana
Direktor

Ob-708

Na podlagi 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah in 17. člena statuta družbe Slo-
venske novice, časopisno založniško podjetje,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem

skupščino družbe
Slovenske novice, d.d.

ki bo v torek, 16. 4. 1995 ob 14. uri v
okrogli dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Sprejem statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme statut

družbe.
2. Informacija o usklajevanju z zakonom o

javnih glasilih.
Predlog sklepa: skupščina sprejema infor-

macijo o usklajevanju z zakonom o javnih
glasilih.

Skupščine se lahko osebno ali po pooblaš-
čencu udeležijo vsi delničarji. Pooblastilo mo-
ra biti pisno in mora vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca ter
podpis pooblastitelja.

Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
družbe.

Slovenske novice, časopisno založniško
podjetje, d.d., Ljubljana

Direktor
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Ob-680

Na podlagi 35. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93 in 43/93) - v nadaljevanju ZLPP
in določil uredbe o načinu prodaje delnic v
lasti Sklada RS za razvoj (Ur. l. RS, št.
6/94) - v nadaljevanju uredba, Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28 (v na-
daljevanju Sklad) objavlja

javno dražbo paketov delnic
v lasti Sklada

Predmet prodaje so delnice oziroma po-
slovni deleži (v nadaljevanju delnice), ki jih
je Sklad pridobil v procesu lastninskega
preoblikovanja podjetij na podlagi ZLPP in
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj in ob-
veznostih agencije Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo.

Delnice, ki se prodajajo (razen paketov
pod zaporedno številko 56 in 121), so na-
vadne, glasijo na ime in dajejo njihovim
imetnikom naslednje pravice:

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

– so prenosljive,
– sorazmerno pravico do dividende,
– pravico v primeru stečaja oziroma lik-

vidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.

Za navadne delnice z oznako “F” in pred-
nostne delnice razreda II (delnice iz 29. čle-
na ZLPP) ima podjetje - izdajatelj pri odku-
pu delnic, prenešenih na Sklad, predkupno
pravico, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni
po prejemu obvestila o eventualni prodaji.

Delnice posameznega podjetja se proda-
jajo v paketih. Število paketov, ki so obli-
kovani pri posameznem podjetju je navede-
no v nadaljevanju. Pri vsakem paketu je
označeno število delnic v paketu in izklicna
cena paketa v tolarjih.

Predmet javnih dražb so naslednji paketi
delnic:

1. AB ARHITEKTNI BIRO LJUBLJA-
NA, CANKARJEVA CESTA 005, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5076234
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 62
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 773.016
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 124 delnic oziroma 39,87%
Inter. razdelitev: 62 delnic oziroma

19,94%
Notr. odkup: 125 delnic oziroma 40,19%

2. AGRARIACVETJE ČATEŽ OB
SAVI PROIZVODNJA IN TRGOVINA,
TOPLIŠKA CESTA 034, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5094836
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 17.557 (delnice oz-

nake G)

Razne objave
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 19,523.384
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 167.268 delnic oziroma 68,95%
Inter. razdelitev: 48.520 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 26.812 delnic oziroma

11,05%

3. AGROSERVIS MURSKA SOBOTA,
KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA
SOBOTA

Matična številka: 5104076
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 25.592
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 31,990.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.899 delnic oziroma 60,88%
Inter. razdelitev: 25.592 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 24.469 delnic oziroma

19,12%

4. AKRIPOL TREBNJE, PRIJATEL-
JEVA CESTA 011, 8210 TREBNJE

Matična številka: 5038677
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 41.557
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 67,737.910
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 137.588 delnic oziroma 66,22%
Inter. razdelitev: 39.933 delnic oziroma

19,22%
Notr. odkup: 30.260 delnic oziroma

14,56%

5. ALPETOUR EUROŠPED ŠKOFJA
LOKA, TITOV TRG 003, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Matična številka: 5069319
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.018
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 20,180.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.264 delnic oziroma 71,99%
Inter. razdelitev: 2.018 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 808 delnic oziroma 8,01%

6. ART OPTIKA MARIBOR, JUR-
ČIČEVA ULICA 006, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5157072
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 750
Nom. vr. delnice: 12.000
Izklicna cena paketa: 9,178.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.500 delnic oziroma 66,67%
Inter. razdelitev: 750 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 500 delnic oziroma 13,33%

7. AS DOMŽALE, LJUBLJANSKA
CESTA 001, 1230 DOMŽALE

Matična številka: 5144256
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 62
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 774.132
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 124 delnic oziroma 39,87%
Inter. razdelitev: 62 delnic oziroma

19,94%
Notr. odkup: 125 delnic oziroma 40,19%

8. AS DOMŽALE REMONT, LJUBL-
JANSKA 1, 1230 DOMŽALE

Matična številka: 5887127
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.410
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 17,625.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.820 delnic oziroma 39,99%
Inter. razdelitev: 1.410 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.821 delnic oziroma

40,01%

9. AS DOMŽALE-ALU DOMŽALE,
LJUBLJANSKA CESTA 001, 1230
DOMŽALE

Matična številka: 5704049
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.067
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 13,337.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.492 delnic oziroma 65,47%
Inter. razdelitev: 1.067 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 775 delnic oziroma 14,53%

10. AS DOMŽALE-SERVIS DOMŽA-
LE, LJUBLJANSKA CESTA 001, 1230
DOMŽALE

Matična številka: 5704057
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 57
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 711.360
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 113 delnic oziroma 39,79%
Inter. razdelitev: 57 delnic oziroma

20,07%
Notr. odkup: 114 delnic oziroma 40,14%

11. AS DOMŽALE-BUS DOMŽALE,
LJUBLJANSKA CESTA 001, 1230 DOM-
ŽALE

Matična številka: 5704065
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.175
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 14,628.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.028 delnic oziroma 68,56%
Inter. razdelitev: 1.175 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 672 delnic oziroma 11,44%

12. ATELJE ZA PROSTORSKO PRO-
JEKTIRANJE JESENICE, POD GOZ-
DOM 002, 4270 JESENICE

Matična številka: 5269393
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 3.314
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 2,419.220
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.117 delnic oziroma 49%
Inter. razdelitev: 3.314 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.136 delnic oziroma 31%
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13. AVTO CELJE, LJUBLJANSKA
CESTA 011, 3000 CELJE

Matična številka: 5071330
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 83.616
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 147,331.392
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 167.232 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 83.616 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.362 delnic oziroma 2%
Javna prodaja: 158.867 delnic oziroma

38%

14. BISTRA ŠKOFJA LOKA, SPOD-
NJI TRG 027, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5067537
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.285
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 5,356.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.571 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.286 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.572 delnic oziroma 40%

15. BODOČNOST MARIBOR, DAL-
MATINSKA ULICA 001, 2000 MARI-
BOR

Matična številka: 5050391
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.580
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 24,012.840
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.160 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.580 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.160 delnic oziroma 40%

16. BOR DOLENJSKE TOPLICE,
MOČILE 001, 8350 DOLENJSKE TOP-
LICE

Matična številka: 5144957
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 17.736
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 25,681.728
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.472 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 17.736 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 35.472 delnic oziroma 40%

17. BTC TERMINAL SEŽANA, PAR-
TIZANSKA CESTA 079, 6210 SEŽANA

Matična številka: 5107806
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 69.115
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 67,594.470
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.887 delnic oziroma 69,42%
Inter. razdelitev: 69.115 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 36.573 delnic oziroma

10,58%

18. CELJSKE MESNINE CELJE,
CESTA V TRNOVLJE 017, 3000 CELJE

Matična številka: 5150949
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.800

Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 38,572.800
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.600 delnic oziroma 25,45%
Inter. razdelitev: 8.000 delnic oziroma

36,37%
Notr. odkup: 8.400 delnic oziroma

38,18%

19. CEMENTARNA TRBOVLJE, KO-
LODVORSKA CESTA 005, 1420
TRBOVLJE

Matična številka: 5034582
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 11.801
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 153,413.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.121 delnic oziroma 52,73%
Inter. razdelitev: 35.239 delnic oziroma

19,95%
Notr. odkup: 30.580 delnic oziroma

17,32%
Javna prodaja: 17.660 delnic oziroma

10%

20. CEMENTARNA TRBOVLJE, KO-
LODVORSKA CESTA 005, 1420 TR-
BOVLJE

Matična številka: 5034582
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 11.801
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 153,413.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.121 delnic oziroma 52,73%
Inter. razdelitev: 35.239 delnic oziroma

19,95%
Notr. odkup: 30.580 delnic oziroma

17,32%
Javna prodaja: 17.660 delnic oziroma

10%

21. CEMENTARNA TRBOVLJE, KO-
LODVORSKA CESTA 005, 1420 TR-
BOVLJE

Matična številka: 5034582
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 11.799
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 153,387.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.121 delnic oziroma 52,73%
Inter. razdelitev: 35.239 delnic oziroma

19,95%
Notr. odkup: 30.580 delnic oziroma

17,32%
Javna prodaja: 17.660 delnic oziroma

10%

22. CENTER CELJE, ULICA 29. NO-
VEMBRA 027, 3000 CELJE

Matična številka: 5024609
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 66.747
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 69,950.856
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.474 delnic oziroma 51,98%
Inter. razdelitev: 66.747 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 93.512 delnic oziroma

28,02%

23. CENTER LJUBLJANA, LETAL-
IŠKA CESTA 001, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5007828
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 37.762
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 68,047.124
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 107.708 delnic oziroma 57,05%
Inter. razdelitev: 37.761 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 43.336 delnic oziroma

22,95%

24. CENTRALNA ČISTILNA NAP-
RAVA DOMŽALE-KAMNIK DOMŽA-
LE, ŠTUDLJANSKA CESTA 091, 1230
DOMŽALE

Matična številka: 5227747
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 108
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 1,350.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 216 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 108 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 216 delnic oziroma 40%

25. CEPROM TOVORNI PROMET
LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 002,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5143438
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 7.000
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 19,600.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.493 delnic oziroma 67,12%
Inter. razdelitev: 7.000 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.507 delnic oziroma

12,88%

26. CERTUS AVTOBUSNI PROMET
MARIBOR, LINHARTOVA ULICA 022,
2000 MARIBOR

Matična številka: 5263433
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 76.639
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 107,294.600
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.279 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 76.639 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 153.279 delnic oziroma

40%

27. CETIS CELJE, ČOPOVA ULICA
024, 3000 CELJE

Matična številka: 5042208
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 18.461
Nom. vr. delnice: 12.000
Izklicna cena paketa: 299,991.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.792 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 29.896 delnic oziroma

20%
Javna prodaja: 59.793 delnic oziroma

40%
Dokapitalizacija: 29.000 delnic oziroma

19,40%



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 15 – 15. III. 1996 Stran 843

28. CETIS CELJE, ČOPOVA ULICA
024, 3000 CELJE

Matična številka: 5042208
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 11.435
Nom. vr. delnice: 12.000
Izklicna cena paketa: 185,818.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.792 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 29.896 delnic oziroma

20%
Javna prodaja: 59.793 delnic oziroma

40%
Dokapitalizacija: 29.000 delnic oziroma

19,40%

29. CHEMO LJUBLJANA, MAISTRO-
VA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5002052
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 133.533
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 207,510.282
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 354.467 delnic oziroma 53,09%
Inter. razdelitev: 107.894 delnic oziro-

ma 16,16%
Notr. odkup: 205.305 delnic oziroma

30,75%

30. ČIB BOVEC, INDUSTRIJSKA
CONA 002, 5230 BOVEC

Matična številka: 5034329
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 31.433
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 31,433.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.698 delnic oziroma 60,25%
Inter. razdelitev: 31.433 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 31.034 delnic oziroma

19,75%

31. ČZP SAVINJSKI OBČAN ŽA-
LEC, ULICA HEROJA STANETA 001,
3310 ŽALEC

Matična številka: 5373204
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 190
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 190.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 380 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 190 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 380 delnic oziroma 40%

32. DELIKATESA LJUBLJANA, STEG-
NE 003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5026431
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 15.517
Nom. vr. delnice: 4.000
Izklicna cena paketa: 93,070.966
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.527 delnic oziroma 66,44%
Inter. razdelitev: 15.507 delnic oziroma

19,99%
Notr. odkup: 10.525 delnic oziroma

13,57%

33. DIGI.KEY LJUBLJANA, KO-
MENSKEGA 024, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5284040

Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 156
Nom. vr. delnice: 4.000
Izklicna cena paketa: 624.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 312 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 156 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 312 delnic oziroma 40%

34. DIMNIKAR RADEČE, TITOVA
ULICA 010, 1433 RADEČE

Matična številka: 5144744
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 96
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 1,578.432
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 192 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 96 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 192 delnic oziroma 40%

35. DNEVNIK LJUBLJANA, KOPI-
TARJEVA ULICA 002, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5049334
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 53.242
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 59,205.104
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 106.486 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 53.241 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 106.484 delnic oziroma

40%

36. DOLINA VELENJE, GORIŠKA
CESTA 046, 3320 VELENJE

Matična številka: 5003008
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 29.600
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 51,089.600
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 68.399 delnic oziroma 46,22%
Inter. razdelitev: 29.600 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 20.401 delnic oziroma

13,78%
Javna prodaja: 29.600 delnic oziroma

20%

37. DORO IZOLA, CONA MESTNE
INDUSTRIJE 999, 6310 IZOLA-ISOLA

Matična številka: 5159644
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 51.784
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 53,130.384
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 163.689 delnic oziroma 77,02%
Inter. razdelitev: 42.508 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.343 delnic oziroma 2,98%

38. DVZ PONIKVE PONIKVE, PON-
IKVE 076, 1312 VIDEM - DOBREPOL-
JE

Matična številka: 5496357
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 3.661
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 3,661.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 7.323 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 3.661 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.322 delnic oziroma 40%

39. ELEKTRO LJUBLJANA TOZD
ELEKTRO SERVISI LJUBLJANA, GLA-
VARJEVA ULICA 014, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5044073
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 94.673
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 96,945.152
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 340.200 delnic oziroma 71,87%
Inter. razdelitev: 94.673 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 38.492 delnic oziroma

8,13%

40. ELEKTRON INVALIDSKA DE-
LAVNICA GORENJE SKOPICE, GO-
RENJE SKOPICE 046, 8262 KRŠKA
VAS

Matična številka: 5231922
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 6.880 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 6,880.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.266 delnic oziroma 71,68%
Inter. razdelitev: 17.373 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.228 delnic oziroma 8,32%

41. ELEKTROTEHNA SET LJUBL-
JANA, POD TRANČO 002, 1000 LJUBL-
JANA

Matična številka: 5198704
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 16.690
Nom. vr. delnice: 8.000
Izklicna cena paketa: 175,345.140
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.376 delnic oziroma 71,15%
Inter. razdelitev: 16.690 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.384 delnic oziroma 8,85%

42. EMBALAŽNO GRAFIČNO POD-
JETJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA
CESTA 082, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5156963
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 876 (delnice oznake

G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 8,760.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.258 delnic oziroma 79,60%
Inter. razdelitev: 11.228 delnic oziroma

17,10%
Notr. odkup: 2.164 delnic oziroma 3,30%

43. EMONA TISKARNA LJUBLJA-
NA, ŠMARTINSKA CESTA 130, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5308119
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 413
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 4,130.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 1.483 delnic oziroma 71,78%
Inter. razdelitev: 413 delnic oziroma

19,99%
Notr. odkup: 170 delnic oziroma 8,23%

44. EMONA TOVARNA MOČNIH
KRMIL LJUBLJANA, KAVČIČEVA
ULICA 072, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5004799
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 3.204
Nom. vr. delnice: 12.000
Izklicna cena paketa: 44,221.608
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.408 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 3.204 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.408 delnic oziroma 40%

45. ERCI IDRIJA, ULICA STANETA
ROZMANA 019, 5280 IDRIJA

Matična številka: 5063710
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 33
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 336.600
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65 delnic oziroma 40,12%
Inter. razdelitev: 32 delnic oziroma

19,76%
Notr. odkup: 65 delnic oziroma 40,12%

46. ESO MONTAŽA VELENJE, PRE-
LOŠKA CESTA 001, 3320 VELENJE

Matična številka: 5693799
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 3.112
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 49,119.808
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.259 delnic oziroma 53,08%
Inter. razdelitev: 2.910 delnic oziroma

18,70%
Notr. odkup: 4.391 delnic oziroma

28,22%

47. ETOL-IFF CELJE, ŠKOFJA VAS
039, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5048869
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 23.076
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,988.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.776 delnic oziroma 53,29%
Inter. razdelitev: 23.805 delnic oziroma

8,25%
Notr. odkup: 55.218 delnic oziroma

19,13%
Javna prodaja: 55.777 delnic oziroma

19,33%

48. ETOL-IFF CELJE, ŠKOFJA VAS
039, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5048869
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 23.076
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,988.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.776 delnic oziroma 53,29%
Inter. razdelitev: 23.805 delnic oziroma

8,25%
Notr. odkup: 55.218 delnic oziroma

19,13%

Javna prodaja: 55.777 delnic oziroma
19,33%

49. ETOL-IFF CELJE, ŠKOFJA VAS
039, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5048869
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 16.152
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 209,976.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.776 delnic oziroma 53,29%
Inter. razdelitev: 23.805 delnic oziroma

8,25%
Notr. odkup: 55.218 delnic oziroma

19,13%
Javna prodaja: 55.777 delnic oziroma

19,33%

50. ETOL-IFF CELJE, ŠKOFJA VAS
039, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5048869
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 8.879
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 115,427.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.776 delnic oziroma 53,29%
Inter. razdelitev: 23.805 delnic oziroma

8,25%
Notr. odkup: 55.218 delnic oziroma

19,13%
Javna prodaja: 55.777 delnic oziroma

19,33%

51. ETOL-IFF CELJE, ŠKOFJA VAS
039, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5048869
Številka paketa: 5
Št. delnic v paketu: 8.879
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 115,427.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.776 delnic oziroma 53,29%
Inter. razdelitev: 23.805 delnic oziroma

8,25%
Notr. odkup: 55.218 delnic oziroma

19,13%
Javna prodaja: 55.777 delnic oziroma

19,33%

52. ETOL-IFF CELJE, ŠKOFJA VAS
039, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5048869
Številka paketa: 6
Št. delnic v paketu: 5.318
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 69,134.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.776 delnic oziroma 53,29%
Inter. razdelitev: 23.805 delnic oziroma

8,25%
Notr. odkup: 55.218 delnic oziroma

19,13%
Javna prodaja: 55.777 delnic oziroma

19,33%

53. GALEB LJUBLJANA, MESTNI
TRG 021, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5024781
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 10.527
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 10,527.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 29.582 delnic oziroma 56,20%
Inter. razdelitev: 10.527 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 12.524 delnic oziroma

23,80%

54. GIDOS LENDAVA, PARTIZANS-
KA ULICA 093, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5254973
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 1.270 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 1,270.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.065 delnic oziroma 45,81%
Inter. razdelitev: 17.493 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 29.906 delnic oziroma

34,19%

55. GLINEK ŠKOFLJICA, GLINEK
005, 1291 ŠKOFLJICA

Matična številka: 5077419
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 25.171
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 31,463.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 91.491 delnic oziroma 72,70%
Inter. razdelitev: 25.168 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.185 delnic oziroma 7,30%

56. GLINEK ŠKOFLJICA, GLINEK
005, 1291 ŠKOFLJICA

Matična številka: 5077419
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 11.326 (prednostne

delnice razreda II)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 14,157.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 91.491 delnic oziroma 72,70%
Inter. razdelitev: 25.168 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.185 delnic oziroma 7,30%

57. GOP KONGRAD SLOVENSKE
KONJICE, TOVARNIŠKA CESTA 002,
3210 SLOVENSKE KONJICE

Matična številka: 5069009
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 11.967
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 12,517.482
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.070 delnic oziroma 48,58%
Inter. razdelitev: 11.967 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 18.799 delnic oziroma

31,42%

58. GORENJSKA OBLAČILA
KRANJ, BLEIWEISOVA CESTA 030,
4000 KRANJ

Matična številka: 5036682
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 5.963
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 59,630.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.303 delnic oziroma 54,68%
Inter. razdelitev: 5.963 delnic oziroma

20%
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Notr. odkup: 7.548 delnic oziroma
25,32%

59. GORENJSKI TISK KRANJ, ULI-
CA MOŠA PIJADE 001, 4000 KRANJ

Matična številka: 5048915
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 92.598
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 120,377.400
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 480.544 delnic oziroma 51,90%
Inter. razdelitev: 185.196 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 28.193 delnic oziroma

3,04%
Javna prodaja: 232.048 delnic oziroma

25,06%

60. GORENJSKI TISK KRANJ, ULI-
CA MOŠA PIJADE 001, 4000 KRANJ

Matična številka: 5048915
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 92.598
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 120,377.400
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 480.544 delnic oziroma 51,90%
Inter. razdelitev: 185.196 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 28.193 delnic oziroma

3,04%
Javna prodaja: 232.048 delnic oziroma

25,06%

61. GORIŠKA, TRGOVINA IN
STORITVE NOVA GORICA, GREGO-
RČIČEVA ULICA 019, 5000 NOVA
GORICA

Matična številka: 5001552
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 140.033
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 131,070.888
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 838.650 delnic oziroma 59,89%
Inter. razdelitev: 280.065 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 281.608 delnic oziroma

20,11%

62. GORIŠKA, TRGOVINA IN
STORITVE NOVA GORICA, GREGO-
RČIČEVA ULICA 019, 5000 NOVA
GORICA

Matična številka: 5001552
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 140.032
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 131,069.952
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 838.650 delnic oziroma 59,89%
Inter. razdelitev: 280.065 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 281.608 delnic oziroma

20,11%

63. GORJANCI SERVISNA DEJAV-
NOST d.o.o., VAVTA VAS 36, 8351
STRAŽA

Matična številka: 5828252
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 30
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 300.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 30 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 60 delnic oziroma 40%

64. GORJANCI-AVTOBUSNI PROM-
ET, TOPLOŠKA CESTA B.Š. , 8000
NOVO MESTO

Matična številka: 5828201
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 27.984
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 27,984.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 99.253 delnic oziroma 70,94%
Inter. razdelitev: 27.984 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 12.682 delnic oziroma

9,06%

65. GOSTINSKO PODJETJE SEVNI-
CA, TRG SVOBODE 001, 8290 SEVNI-
CA

Matična številka: 5000661
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.364
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 29,550.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.370 delnic oziroma 70,80%
Inter. razdelitev: 2.364 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 1.088 delnic oziroma 9,20%

66. GP POMURSKI TISK MURSKA
SOBOTA, LENDAVSKA ULICA 001,
9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5039924
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 39.172
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 18,567.528
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.342 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 39.171 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 78.342 delnic oziroma 40%

67. GRADBENO OBRTNO POD-
JETJE AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA
CESTA 005, 5270 AJDOVŠČINA

Matična številka: 5067715
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 12.735
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 15,918.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.469 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 12.735 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.470 delnic oziroma 40%

68. GRADBENO OBRTNO POD-
JETJE ZIDAR VIPAVA, GORIŠKA
CESTA 043, 5271 VIPAVA

Matična številka: 5072328
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 540
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 6,501.600
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.881 delnic oziroma 69,67%
Inter. razdelitev: 540 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 279 delnic oziroma 10,33%

69. GRADBENO PODJETJE RADL-
JE, MARIBORSKA CESTA 040, 2360
RADLJE OB DRAVI

Matična številka: 5075505
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 10.536
Nom. vr. delnice: 4.000
Izklicna cena paketa: 42,144.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.338 delnic oziroma 46,20%
Inter. razdelitev: 10.172 delnic oziroma

19,31%
Notr. odkup: 18.171 delnic oziroma

34,49%

70. GRADIS - CONSULT LJUBLJA-
NA, ŠMARTINSKA CESTA 134, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5485169
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 585
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 7,312.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.795 delnic oziroma 77,10%
Inter. razdelitev: 346 delnic oziroma

14,87%
Notr. odkup: 187 delnic oziroma 8,03%

71. HELIOS DOMŽALE, KOLIČEVO
002, 1230 DOMŽALE

Matična številka: 5043158
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 22.331
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,994.654
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.770 delnic oziroma 40,38%
Inter. razdelitev: 43.972 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.558 delnic oziroma

11,62%
Javna prodaja: 61.561 delnic oziroma 28%

72. HELIOS DOMŽALE, KOLIČEVO
002, 1230 DOMŽALE

Matična številka: 5043158
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 10.821
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 145,369.314
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.770 delnic oziroma 40,38%
Inter. razdelitev: 43.972 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.558 delnic oziroma

11,62%
Javna prodaja: 61.561 delnic oziroma

28%

73. HELIOS DOMŽALE, KOLIČEVO
002, 1230 DOMŽALE

Matična številka: 5043158
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 10.820
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 145,355.880
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.770 delnic oziroma 40,38%
Inter. razdelitev: 43.972 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.558 delnic oziroma

11,62%
Javna prodaja: 61.561 delnic oziroma

28%
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74. HMEZAD SADJARSTVO MIRO-
SAN, KASAZE 095, 3301 PETROVČE

Matična številka: 5150914
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.007
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 25,543.852
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.031 delnic oziroma 71,12%
Inter. razdelitev: 9.006 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.998 delnic oziroma 8,88%

75. HOTEL SLON LJUBLJANA,
SLOVENSKA CESTA 034, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5004853
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 655 (delnice oznake

G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 6,550.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.196 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 7.555 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.022 delnic oziroma 8%

76. HOTEL TURIST LJUBLJANA,
DALMATINOVA ULICA 015, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5308313
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 11.674
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 21,293.376
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 26.526 delnic oziroma 45,45%
Inter. razdelitev: 11.267 delnic oziroma

19,30%
Notr. odkup: 20.579 delnic oziroma

35,25%

77. HTP BELVEDERE IZOLA, VE-
LIKI TRG 11, 6310 IZOLA

Matična številka: 5097266
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 11.822
Nom. vr. delnice: 5.000
Izklicna cena paketa: 80,224.092
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.061 delnic oziroma 58,20%
Inter. razdelitev: 8.397 delnic oziroma

19,50%
Notr. odkup: 9.602 delnic oziroma

22,30%

78. HYPOS-MUTA, KOROŠKA CES-
TA 057, 2366 MUTA

Matična številka: 5071402
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.803
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 28,030.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.601 delnic oziroma 47,09%
Inter. razdelitev: 2.645 delnic oziroma

18,87%
Notr. odkup: 4.772 delnic oziroma

34,04%

79. IBN-JT MEDNARODNA PO-
SLOVNA MREŽA LJUBLJANA, SLOV-
ENSKA CESTA 027, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5005469

Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 65.424
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 70,003.680
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 372.038 delnic oziroma 56,87%
Inter. razdelitev: 130.848 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 151.354 delnic oziroma

23,13%

80. IBN-JT MEDNARODNA PO-
SLOVNA MREŽA LJUBLJANA, SLOV-
ENSKA CESTA 027, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5005469
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 65.424
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 70,003.680
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 372.038 delnic oziroma 56,87%
Inter. razdelitev: 130.848 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 151.354 delnic oziroma

23,13%

81. IBT TRBOVLJE, GIMNAZIJSKA
CESTA 016, 1420 TRBOVLJE

Matična številka: 5075602
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 32.887
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 32,887.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.775 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 32.888 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 65.775 delnic oziroma 40%

82. IMP LIVAR IVANČNA GORICA,
LJUBLJANSKA CESTA 043, 1295
IVANČNA GORICA

Matična številka: 5504813
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 73.842
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 92,450.184
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 175.339 delnic oziroma 47,49%
Inter. razdelitev: 69.190 delnic oziroma

18,74%
Notr. odkup: 124.681 delnic oziroma

33,77%

83. INDE VRANSKO, VRANSKO 136,
3305 VRANSKO

Matična številka: 5479231
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.400
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 15,980.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.800 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 9.400 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 18.800 delnic oziroma 40%

84. INDIP LENDAVA, INDUSTRIJS-
KA ULICA 002, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5461723
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 5.677
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 7,334.684
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 11.355 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.677 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 11.355 delnic oziroma 40%

85. INSTALACIJA LJUBLJANA, KA-
MNIŠKA ULICA 048, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5076587
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 37.435
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 31,595.140
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 116.508 delnic oziroma 62,25%
Inter. razdelitev: 37.434 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 33.233 delnic oziroma

17,75%

86. INTEGRAL LENDAVA, INDUS-
TRIJSKA ULICA 001, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5500265
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 40.760
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 40,760.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.960 delnic oziroma 46,59%
Inter. razdelitev: 40.760 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 68.080 delnic oziroma

33,41%

87. INTEGRAL ČRNOMELJ, BELO-
KRANJSKA CESTA 022, 8340 ČRNO-
MELJ

Matična številka: 5455111
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 13.154
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 13,154.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.724 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 13.154 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.892 delnic oziroma

13,52%

88. INTERTRANS LJUBLJANA, TI-
VOLSKA CESTA 001, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5091802
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 77.668
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 85,745.472
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 206.749 delnic oziroma 53,24%
Inter. razdelitev: 77.668 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 103.925 delnic oziroma

26,76%

89. IRAS SEŽANA, PARTIZANSKA
CESTA 071, 6210 SEŽANA

Matična številka: 5298652
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.363
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 4,363.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 15.707 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 4.363 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1.746 delnic oziroma 8%
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90. IREL D.O.O. LJUBLJANA, ILIR-
SKA 31, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5221404
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.167
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 1,167.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.333 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.167 delnic oziroma

20,01%
Notr. odkup: 2.332 delnic oziroma

39,99%

91. ISKRA TELA LJUBLJANA, SAV-
SKA CESTA 003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5639573
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 63.832
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 63,832.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 255.330 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 63.832 delnic oziroma

20%

92. ISKRA TELA LJUBLJANA, SAV-
SKA CESTA 003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5639573
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 127.666 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 127,666.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 255.330 delnic oziroma 80%
Inter. razdelitev: 63.832 delnic oziroma

20%

93. IZLETNIK CELJE, AŠKERČEVA
ULICA 020, 3000 CELJE

Matična številka: 5143233
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 83.455
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 116,837.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 166.909 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 83.455 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 166.909 delnic oziroma

40%

94. IZR ŠKOFJA LOKA, KIDRIČE-
VA CESTA 066, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5042097
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.110
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 9,653.800
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.167 delnic oziroma 59,46%
Inter. razdelitev: 6.110 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.275 delnic oziroma

20,54%

95. JADRAN EXPORT IMPORT SE-
ŽANA, PARTIZANSKA CESTA 069,
6210 SEŽANA

Matična številka: 5108128
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 75.445
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 98,078.500

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 166.633 delnic oziroma 44,17%
Inter. razdelitev: 75.445 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 44.612 delnic oziroma

11,83%
Javna prodaja: 90.534 delnic oziroma

24%

96. JAVNA RAZSVETLJAVA LJUB-
LJANA, LITIJSKA CESTA 263, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5015227
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 39.191
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 47,029.200
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 139.656 delnic oziroma 71,27%
Inter. razdelitev: 39.192 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 17.110 delnic oziroma

8,73%

97. JAVNO KOMUNALNO PODJET-
JE ŠENTJUR, CESTA LEONA DO-
BROTINŠKA 018, 3230 ŠENTJUR PRI
CELJU

Matična številka: 5466016
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.299
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 1,299.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.597 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.298 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.597 delnic oziroma 40%

98. JAVOR PIVKA, KOLODVORS-
KA CESTA 009, 6257 PIVKA

Matična številka: 5038634
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 117.478
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 179,741.340
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma

36,56%

99. JAVOR PIVKA, KOLODVORS-
KA CESTA 009, 6257 PIVKA

Matična številka: 5038634
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 117.477
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 179,739.810
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma

36,56%

100. JERUZALEM ORMOŽ VVS,
PTUJSKA CESTA 012, 2270 ORMOŽ

Matična številka: 5098599
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.901
Nom. vr. delnice: 5.000
Izklicna cena paketa: 61,881.250
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 22.047 delnic oziroma 32,73%
Inter. razdelitev: 17.860 delnic oziroma

26,51%
Notr. odkup: 27.461 delnic oziroma

40,76%

101. JERUZALEM ORMOŽ GOS-
TINSTVO, PTUJSKA CESTA 012, 2270
ORMOŽ

Matična številka: 5098602
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.241
Nom. vr. delnice: 5.000
Izklicna cena paketa: 26,506.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.049 delnic oziroma 42,67%
Inter. razdelitev: 4.241 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 7.916 delnic oziroma

37,33%

102. JERUZALEM ORMOŽ KME-
TIJSTVO, PTUJSKA CESTA 012, 2270
ORMOŽ

Matična številka: 5098629
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 8.424
Nom. vr. delnice: 5.000
Izklicna cena paketa: 52,650.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.960 delnic oziroma 40,27%
Inter. razdelitev: 8.424 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 16.736 delnic oziroma

39,73%

103. JULON LJUBLJANA, LETAL-
IŠKA CESTA 015, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5005485
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 4.958 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 49,580.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.574 delnic oziroma 76,58%
Inter. razdelitev: 18.914 delnic oziroma

17,12%
Notr. odkup: 6.953 delnic oziroma 6,30%
Dokapitalizacija: 148.000 delnic oziro-

ma 134,01%

104. K E M S LJUBLJANA, VEROV-
ŠKOVA 64, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5898765
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 3.236
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 4,627.480
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.262 delnic oziroma 75,78%
Inter. razdelitev: 2.806 delnic oziroma

17,34%
Notr. odkup: 1.113 delnic oziroma

6,88%

105. KAM-BUS KAMNIK, MAIST-
ROVA ULICA 999, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5544378
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 29.609
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 32,569.900
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.459 delnic oziroma 63,13%
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Inter. razdelitev: 29.608 delnic oziroma
20%

Notr. odkup: 24.975 delnic oziroma
16,87%

106. KEFO, KEMOSERVIS-FOTO-
MATERIAL LJ., KONGRESNI TRG
003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000971
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 25.308
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 25,308.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 50.616 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 25.308 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 50.616 delnic oziroma

40%

107. KEMIČNA TOVARNA MOSTE
LJUBLJANA, OB ŽELEZNICI 014, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5132622
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 39.273 (delnice oz-

nake G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 21,207.420
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 433.393 delnic oziroma 62,74%
Inter. razdelitev: 138.150 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 119.207 delnic oziroma

17,26%

108. KEMOSTIK KAMNIK, MOLK-
OVA POT 010, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5043492
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 20.989
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 53,941.730
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.241 delnic oziroma 59,31%
Inter. razdelitev: 20.990 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 21.714 delnic oziroma

20,69%

109. KLJUČAVNIČARSTVO POS-
TOJNA, TRŽAŠKA CESTA 024, 6230
POSTOJNA

Matična številka: 5016487
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 55
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 686.950
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109 delnic oziroma 40,07%
Inter. razdelitev: 54 delnic oziroma

19,86%
Notr. odkup: 109 delnic oziroma

40,07%

110. KLJUČAVNIČARSTVO RA-
DOVLJICA, GORENJSKA CESTA 019,
4240 RADOVLJICA

Matična številka: 5144817
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 88
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 880.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 176 delnic oziroma 40,18%

Inter. razdelitev: 87 delnic oziroma
19,86%

Notr. odkup: 175 delnic oziroma
39,96%

111. KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 003,
2250 PTUJ

Matična številka: 5321387
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 13.205
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 17,509.830
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 26.766 delnic oziroma 40,54%
Inter. razdelitev: 13.205 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 26.051 delnic oziroma

39,46%

112. KOMUNALNO STANOVANJS-
KO PODJETJE HRASTNIK, CESTA 3.
JULIJA 007, 1430 HRASTNIK

Matična številka: 5144728
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.526
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 9,583.156
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.390 delnic oziroma 47,01%
Inter. razdelitev: 9.526 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 15.715 delnic oziroma

32,99%

113. KONFEKCIJA JUTRANJKA
SEVNICA, RADNA 003, 8294 BOŠTANJ

Matična številka: 5037301
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 121.167
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 164,302.452
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 242.335 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 121.167 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 242.335 delnic oziroma

40%

114. KONIM LJUBLJANA, SLOVEN-
SKA CESTA 056, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5003997
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 12.616
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 33,760.416
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 42.579 delnic oziroma 73,86%
Inter. razdelitev: 10.444 delnic oziroma

18,12%
Notr. odkup: 4.627 delnic oziroma

8,02%

115. KOPA SLOVENJ GRADEC,
KIDRIČEVA ULICA 014, 2380 SLOV-
ENJ GRADEC

Matična številka: 5231914
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 10.444
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 21,034.216
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.598 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 10.444 delnic oziroma

20%

Notr. odkup: 4.178 delnic oziroma 8%

116. KOROŠKE PEKARNE DRAVO-
GRAD, KOROŠKA CESTA 002, 2370
DRAVOGRAD

Matična številka: 5103088
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 3.274
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 36,236.632
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.599 delnic oziroma 46,42%
Inter. razdelitev: 3.274 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.497 delnic oziroma

33,58%

117. KOROŠKI RADIO, POHORSKA
C. 2, 2380 SLOVENJ GRADEC

Matična številka: 5055679
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 362
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 3,620.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 992 delnic oziroma 54,81%
Inter. razdelitev: 362 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 456 delnic oziroma 25,19%

118. KOVINASTROJ GROSUPLJE,
ADAMIČEVA CESTA 036, 1290 GRO-
SUPLJE

Matična številka: 5034370
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 37.520
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 46,900.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 81.368 delnic oziroma 43,37%
Inter. razdelitev: 37.007 delnic oziroma

19,73%
Notr. odkup: 69.225 delnic oziroma

36,90%

119. KOVINOSERVIS LJUBLJANA,
RUDNIK. III 002, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5071640
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 739
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 9,237.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.662 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 739 delnic oziroma

19,99%
Notr. odkup: 296 delnic oziroma 8,01%

120. KOVINOTEHNA CELJE, MA-
RIBORSKA CESTA 007, 3000 CELJE

Matična številka: 5099501
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 123.539
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 161,042.321
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,335.638 delnic oziroma

41,71%
Inter. razdelitev: 585.762 delnic oziro-

ma 18,29%
Javna prodaja: 1,280.934 delnic oziroma

40%

121. KOČNA KAMNIK, EKSLERJE-
VA ULICA 008, 1240 KAMNIK
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Matična številka: 5024684
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 30.793 (prednostne

delnice razreda II)
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 64,111.026
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 237.104 delnic oziroma 73,92%
Inter. razdelitev: 64.151 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 19.502 delnic oziroma

6,08%

122. KROJ LJUBLJANA, TRŽAŠKA
CESTA 118, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066697
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 50.267
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 56,500.108
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161.242 delnic oziroma 64,15%
Inter. razdelitev: 50.267 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 39.827 delnic oziroma

15,85%

123. LIK LJUBLJANA, VALJHUNO-
VA ULICA 011, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000254
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.064
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 2,629.536
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.663 delnic oziroma 64,56%
Inter. razdelitev: 2.064 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 1.594 delnic oziroma

15,44%

124. LIP OTROŠKO POHIŠTVO
POLJČANE, BISTRIŠKA CESTA 002,
2319 POLJČANE

Matična številka: 5494079
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 5.521
Nom. vr. delnice: 6.000
Izklicna cena paketa: 42,268.776
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.938 delnic oziroma 46,87%
Inter. razdelitev: 5.489 delnic oziroma

19,88%
Notr. odkup: 9.179 delnic oziroma

33,25%

125. LIP POHIŠTVO SLOV. KONJI-
CE, LIPTOVSKA ULICA 034, 3210
SLOVENSKE KONJICE

Matična številka: 5515548
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 78.549
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 78,549.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 170.447 delnic oziroma 43,40%
Inter. razdelitev: 77.566 delnic oziroma

19,75%
Notr. odkup: 144.731 delnic oziroma

36,85%

126. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 1

Št. delnic v paketu: 217.706
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.868
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma

51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

127. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 217.706
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.868
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma 51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

128. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 217.706
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.868
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma

51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

129. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 217.706
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.868
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma 51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

130. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 5
Št. delnic v paketu: 110.738
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 152,596.964
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma 51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%

Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma
15,33%

131. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 6
Št. delnic v paketu: 108.853
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 149,999.434
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma

51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

132. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 7
Št. delnic v paketu: 108.853
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 149,999.434
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma

51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

133. LUKA KOPER, VOJKOVO NA-
BREŽJE 038, 6000 KOPER

Matična številka: 5144353
Številka paketa: 8
Št. delnic v paketu: 69.269
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 95,452.682
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,972.828 delnic oziroma

51,35%
Inter. razdelitev: 1,047.061 delnic oziro-

ma 18,09%
Notr. odkup: 881.657 delnic oziroma

15,23%
Javna prodaja: 887.454 delnic oziroma

15,33%

134. M CLUB VELENJE, KOROŠKA
CESTA 037, 3320 VELENJE

Matična številka: 5073189
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 8.673 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 8,673.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.288 delnic oziroma 55,15%
Inter. razdelitev: 45.798 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 56.904 delnic oziroma

24,85%

135. MARINA PORTOROŽ, CESTA
SOLINARJEV 008, 6320 PORTOROŽ-
PORTOROSE

Matična številka: 5680832
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 38.609
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Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 125,479.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.218 delnic oziroma 24,60%
Inter. razdelitev: 62.786 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 125.574 delnic oziroma

40%
Javna prodaja: 48.354 delnic oziroma

15,40%

136. MARMOR SEŽANA, PARTI-
ZANSKA CESTA 073, 6210 SEŽANA

Matična številka: 5090725
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 28.764
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 37,163.088
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.392 delnic oziroma 70,50%
Inter. razdelitev: 28.765 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 13.665 delnic oziroma

9,50%

137. MERX AVTOTEHNIKA CELJE,
BEŽIGRAJSKA CESTA 013, 3000 CEL-
JE

Matična številka: 5004144
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.748
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 17,480.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.496 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.748 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.497 delnic oziroma 40%

138. MERX KOZJAK RADLJE OB
DRAVI, MARIBORSKA CESTA 008,
2360 RADLJE OB DRAVI

Matična številka: 5199093
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 36.100
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 27,652.600
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 128.892 delnic oziroma 71,41%
Inter. razdelitev: 36.100 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 15.509 delnic oziroma

8,59%

139. MIK PREBOLD, PREBOLD 025,
3312 PREBOLD

Matična številka: 5067251
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 30.120
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 33,433.200
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.240 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 30.120 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 60.240 delnic oziroma

40%

140. MIKRO ADA CRU LJUBLJA-
NA, PARMOVA ULICA 041, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5503868
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 305
Nom. vr. delnice: 1.000

Izklicna cena paketa: 305.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 611 delnic oziroma 40,01%
Inter. razdelitev: 305 delnic oziroma

19,98%
Notr. odkup: 611 delnic oziroma 40,01%

141. MINERVA ŽALEC, PONGRAC
101, 3302 GRIŽE

Matična številka: 5034124
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 1.431 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 15,683.760
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 21.283 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 5.912 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 2.365 delnic oziroma 8%

142. MIP NOVA GORICA, PANOVŠ-
KA CESTA 001, 5000 NOVA GORICA

Matična številka: 5007518
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 72.547
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 115,059.542
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 524.972 delnic oziroma 52,62%
Inter. razdelitev: 272.219 delnic oziro-

ma 27,29%
Notr. odkup: 64.382 delnic oziroma

6,45%
Javna prodaja: 136.110 delnic oziroma

13,64%

143. MIP NOVA GORICA, PANOVŠ-
KA CESTA 001, 5000 NOVA GORICA

Matična številka: 5007518
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 72.547
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 115,059.542
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 524.972 delnic oziroma 52,62%
Inter. razdelitev: 272.219 delnic oziro-

ma 27,29%
Notr. odkup: 64.382 delnic oziroma

6,45%
Javna prodaja: 136.110 delnic oziroma

13,64%

144. MIZARSTVO LJUTOMER, UL-
ICA RADA PUŠENJAKA 001, 9240 LJU-
TOMER

Matična številka: 5025664
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 32.900
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 43,691.200
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.999 delnic oziroma 60,18%
Inter. razdelitev: 24.012 delnic oziroma

14,60%
Notr. odkup: 41.484 delnic oziroma

25,22%

145. MIZARSTVO MOSTE LJUBL-
JANA, STUDENEC 003, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5143977
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.026
Nom. vr. delnice: 10.000

Izklicna cena paketa: 10,588.320
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.573 delnic oziroma 69,65%
Inter. razdelitev: 1.026 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 531 delnic oziroma 10,35%

146. MIZARSTVO VIŽMARJE
LJUBLJANA, STERNADOVA ULICA
011, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5015413
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 8.641
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 9,194.024
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.376 delnic oziroma 68%
Inter. razdelitev: 8.640 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.186 delnic oziroma 12%

147. MK TISKARNA LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 123, 1000 LJUBL-
JANA

Matična številka: 5049172
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 10.283
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 134,933.526
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.917 delnic oziroma 54,30%
Inter. razdelitev: 8.212 delnic oziroma

15,97%
Notr. odkup: 15.283 delnic oziroma

29,73%

148. MLADINSKI SERVIS KRANJ,
STRITARJEVA 5, 4000 KRANJ

Matična številka: 5157684
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.385
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 12,190.300
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.641 delnic oziroma 58,87%
Inter. razdelitev: 127 delnic oziroma

1,13%
Notr. odkup: 4.512 delnic oziroma 40%

149. MLINOTEST AJDOVŠČINA,
TOVARNIŠKA CESTA 014, 5270 AJ-
DOVŠČINA

Matična številka: 5132061
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 61.968 (delnice oz-

nake G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 57,878.112
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,023.543 delnic oziroma

52,78%
Inter. razdelitev: 387.835 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 159.355 delnic oziroma

8,22%
Javna prodaja: 368.444 delnic oziroma

19%

150. NOVOLIT NOVA VAS, NOVA
VAS 056, 1385 NOVA VAS PRI RA-
KEKU

Matična številka: 5000734
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 38.130
Nom. vr. delnice: 1.000
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Izklicna cena paketa: 42,438.690
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 91.485 delnic oziroma 47,98%
Inter. razdelitev: 38.130 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 36.253 delnic oziroma

19,02%
Javna prodaja: 24.785 delnic oziroma

13%

151. NOVUM LJUBLJANA, CE-
LOVŠKA CESTA 073, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5004284
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.078
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 10,431.524
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.600 delnic oziroma 72,12%
Inter. razdelitev: 4.020 delnic oziroma

19,86%
Notr. odkup: 1.623 delnic oziroma 8,02%

152. OBRTNIK ŠKOFJA LOKA,
BLAŽEVA ULICA 003, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Matična številka: 5144779
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 7.542 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 7,813.512
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.104 delnic oziroma 65,17%
Inter. razdelitev: 23.968 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 17.768 delnic oziroma

14,83%

153. OBUTEV CELJE, TEHARSKA
CESTA 033, 3000 CELJE

Matična številka: 5066735
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.813
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 6,813.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.627 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 6.813 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 13.627 delnic oziroma 40%

154. OFERTA MARIBOR, PARTI-
ZANSKA CESTA 047, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5515521
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 226
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 2,260.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 809 delnic oziroma 71,66%
Inter. razdelitev: 226 delnic oziroma

20,02%
Notr. odkup: 94 delnic oziroma 8,32%

155. OFERTA MARIBOR, PARTI-
ZANSKA CESTA 047, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5515521
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 89 (delnice oznake G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 890.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 809 delnic oziroma 71,66%

Inter. razdelitev: 226 delnic oziroma
20,02%

Notr. odkup: 94 delnic oziroma 8,32%

156. OPEKARNA NOVO MESTO,
ZALOG 021, 8000 NOVO MESTO

Matična številka: 5033667
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 13.357
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 16,696.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 34.155 delnic oziroma 51,14%
Inter. razdelitev: 5.915 delnic oziroma

8,86%
Notr. odkup: 26.714 delnic oziroma 40%

157. PARALELE LJUBLJANA, SAM-
OVA ULICA 009, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5132126
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 346
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 4,567.200
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 692 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 346 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 692 delnic oziroma 40%

158. PEKARNA KRANJ, CESTA NA
OKROGLO 005, 4202 NAKLO

Matična številka: 5132169
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 25.466
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 25,466.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 81.633 delnic oziroma 64,11%
Inter. razdelitev: 25.466 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 20.231 delnic oziroma

15,89%

159. PEKO TRŽIČ, CESTA STE MA-
RIE AUX MINES 005, 4290 TRŽIČ

Matična številka: 5034701
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 39.859
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 224,007.580
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.717 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 39.858 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 79.717 delnic oziroma 40%

160. PIK MARIBOR, KRALJEVIČA
MARKA ULICA 005, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5037085
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 76.479
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 109,288.491
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 152.957 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 76.479 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 152.958 delnic oziroma

40%

161. PINESTA KRANJ, STRITARJE-
VA ULICA 008, 4000 KRANJ

Matična številka: 5053803
Številka paketa: 1

Št. delnic v paketu: 240
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 2,832.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 864 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 240 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 96 delnic oziroma 8%

162. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048591
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 22.563
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,997.648
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

163. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048591
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 22.563
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,997.648
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

164. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048591
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 11.047
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 146,880.912
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

165. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048591
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 11.047
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 146,880.912
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

166. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA
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Matična številka: 5048591
Številka paketa: 5
Št. delnic v paketu: 11.047
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 146,880.912
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

167. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048591
Številka paketa: 6
Št. delnic v paketu: 5.523
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 73,433.808
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

168. PIVOVARNA UNION LJUBLJA-
NA, PIVOVARNIŠKA ULICA 002, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5048591
Številka paketa: 7
Št. delnic v paketu: 5.523
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 73,433.808
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 245.344 delnic oziroma 54,94%
Inter. razdelitev: 53.612 delnic oziroma

12,01%
Notr. odkup: 8.098 delnic oziroma 1,81%
Javna prodaja: 139.512 delnic oziroma

31,24%

169. PODJETJE GOZDARSTVO
GORNJA RADGONA, JURKOVIČEVA
ULICA 003, 9250 GORNJA RADGONA

Matična številka: 5129524
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 627
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 8,622.504
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.186 delnic oziroma 69,75%
Inter. razdelitev: 627 delnic oziroma

20,01%
Notr. odkup: 321 delnic oziroma 10,24%

170. PODJETJE MLINOPEK MURS-
KA SOBOTA, INDUSTRIJSKA ULICA
007, 9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5048907
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 36.943
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 47,287.040
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 162.561 delnic oziroma 60,30%
Inter. razdelitev: 84.840 delnic oziroma

31,47%
Notr. odkup: 22.168 delnic oziroma 8,23%

171. POLAR LJUBLJANA, CELOVŠ-
KA CESTA 180, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033462
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 12.975
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 16,218.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.024 delnic oziroma 61,70%
Inter. razdelitev: 11.520 delnic oziroma

17,75%
Notr. odkup: 13.328 delnic oziroma

20,55%

172. POLIDENT VOLČJA DRAGA,
VOLČJA DRAGA 042, 5293 VOLČJA
DRAGA

Matična številka: 5094542
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 16.184
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 16,184.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.498 delnic oziroma 40,16%
Inter. razdelitev: 16.183 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 32.234 delnic oziroma

39,84%

173. POSAVJE BREŽICE, CESTA
PRVIH BORCEV 035, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5028825
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 129.720
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 129,720.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 269.397 delnic oziroma 41,54%
Inter. razdelitev: 129.129 delnic oziro-

ma 19,90%
Notr. odkup: 94.410 delnic oziroma

14,56%
Javna prodaja: 155.664 delnic oziroma

24%

174. POSLOVNI SISTEM MERCA-
TOR LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA
107, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5300231
Številka paketa: 14
Št. delnic v paketu: 14.802
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 120,695.508
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.575 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 2,066.362 delnic oziroma

60%

175. POTROŠNIK CELJE, KOCEN-
OVA ULICA 002, 3000 CELJE

Matična številka: 5002885
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 115.522 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 137,702.224
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 407.720 delnic oziroma 55,81%
Inter. razdelitev: 146.099 delnic oziro-

ma 20%
Javna prodaja: 176.676 delnic oziroma

24,19%

176. PRALNICA IN KEMIČNA ČI-
STILNICA ŠIŠKA LJUBLJANA,
DERČEVA ULICA 031, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5111986
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 10.988
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 10,988.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.520 delnic oziroma 71,94%
Inter. razdelitev: 10.987 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.427 delnic oziroma 8,06%

177. PRESKRBA POLJČANE, BIS-
TRIŠKA CESTA 054, 2319 POLJČANE

Matična številka: 5002672
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 39.587
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 39,587.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 95.167 delnic oziroma 48,08%
Inter. razdelitev: 36.805 delnic oziroma

18,59%
Notr. odkup: 65.964 delnic oziroma

33,33%

178. PROJEKTING BIRO LJUBLJA-
NA, MIKLOŠIČEVA CESTA 038, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5075670
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 332
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 4,276.160
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.153 delnic oziroma 69,46%
Inter. razdelitev: 332 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 175 delnic oziroma 10,54%

179. PROJEKTIVA CELJE, ULICA
XIV. DIVIZIJE 014, 3000 CELJE

Matična številka: 5076200
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.954
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 19,540.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.858 delnic oziroma 78%
Inter. razdelitev: 1.050 delnic oziroma

13,98%
Notr. odkup: 602 delnic oziroma 8,02%

180. PROJEKTIVNI BIRO-INŽENI-
RING MURSKA, ULICA ŠTEFANA
KOVAČA 026, 9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5066174
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 166 (delnice oznake

G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 1,660.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.298 delnic oziroma 56,14%
Inter. razdelitev: 819 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 977 delnic oziroma 23,86%

181. PROJEKTIVNI BIRO VELEN-
JE, PREŠERNOVA CESTA 008, 3320
VELENJE

Matična številka: 5066263
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 14.037
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 14,037.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.995 delnic oziroma 62,25%
Inter. razdelitev: 10.279 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.122 delnic oziroma

17,75%

182. PROSVETNI DELAVEC LJUBL-
JANA, POLJANSKI NASIP 028, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5147557
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.395
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 2,577.020
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.522 delnic oziroma 71,18%
Inter. razdelitev: 2.394 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 1.056 delnic oziroma 8,82%

183. PVM LJUBLJANA, DIMIČEVA
ULICA 016, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5098653
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 102.447
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 68,024.808
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 321.427 delnic oziroma 64,84%
Inter. razdelitev: 95.833 delnic oziroma

19,34%
Notr. odkup: 78.440 delnic oziroma

15,82%

184. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 176.159
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.777
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma

45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

185. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 176.159
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.777
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma

45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

186. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152

Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 176.159
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.777
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma 45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

187. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 176.159
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 299,998.777
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma 45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

188. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 5
Št. delnic v paketu: 102.741
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 174,967.923
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma 45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

189. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 6
Št. delnic v paketu: 102.741
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 174,967.923
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma 45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

190. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADENCI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 7
Št. delnic v paketu: 51.371
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 87,484.813
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma 45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%

Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma
2,12%

Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma
34%

191. RADENSKA RADENCI, ZDRA-
VILIŠKO NASELJE 014, 9252 RADEN-
CI

Matična številka: 5056152
Številka paketa: 8
Št. delnic v paketu: 51.370
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 87,483.110
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,281.246 delnic oziroma

45,07%
Inter. razdelitev: 952.189 delnic oziro-

ma 18,81%
Notr. odkup: 107.390 delnic oziroma

2,12%
Javna prodaja: 1,721.031 delnic oziroma

34%

192. RADIO KRANJ V USTANAVL-
JANJU, SLOVENSKI TRG 1, 4000
KRANJ

Matična številka: 5331463
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.487
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 2,556.636
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.274 delnic oziroma 50,45%
Inter. razdelitev: 2.487 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.675 delnic oziroma

29,55%

193. RADIO POSAVJE V USTANAV-
LJANJU, STUDIO BREŽICE, TRG IZG-
NANCEV 12, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5295831
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 58
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 580.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 116 delnic oziroma 39,86%
Inter. razdelitev: 58 delnic oziroma

19,93%
Notr. odkup: 117 delnic oziroma 40,21%

194. RAZVOJNI CENTER INŽENI-
RING CELJE, ULICA XIV. DIVIZIJE
014, 3000 CELJE

Matična številka: 5204925
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 15.826
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 17,440.252
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.844 delnic oziroma 76,92%
Inter. razdelitev: 9.574 delnic oziroma

15,08%
Notr. odkup: 5.080 delnic oziroma 8%

195. RAČUNOVODSKI BIRO KO-
ČEVJE, LJUBLJANSKA CESTA 008,
1330 KOČEVJE

Matična številka: 5000246
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 171
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 171.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 341 delnic oziroma 40,07%
Inter. razdelitev: 170 delnic oziroma

19,98%
Notr. odkup: 340 delnic oziroma

39,95%

196. RKK KAMNIK, CANKARJEVA
CESTA 003, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5033918
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 11.146
Nom. vr. delnice: 4.000
Izklicna cena paketa: 49,532.824
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.053 delnic oziroma 72,05%
Inter. razdelitev: 11.090 delnic oziroma

19,95%
Notr. odkup: 4.447 delnic oziroma 8%

197. RUDIS TRBOVLJE, TRG REV-
OLUCIJE 025, 1420 TRBOVLJE

Matična številka: 5003717
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 59.914
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 106,706.834
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291.678 delnic oziroma 48,68%
Inter. razdelitev: 106.729 delnic oziro-

ma 17,82%
Notr. odkup: 80.908 delnic oziroma

13,50%
Javna prodaja: 119.828 delnic oziroma

20%

198. RUDIS TRBOVLJE, TRG REV-
OLUCIJE 025, 1420 TRBOVLJE

Matična številka: 5003717
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 59.914
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 106,706.834
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291.678 delnic oziroma 48,68%
Inter. razdelitev: 106.729 delnic oziro-

ma 17,82%
Notr. odkup: 80.908 delnic oziroma

13,50%
Javna prodaja: 119.828 delnic oziroma

20%

199. RUDNIK MEŽICA POGOREVC
ŽERJAV, ŽERJAV 021, 2393 ČRNA NA
KOROŠKEM

Matična številka: 5041015
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.627
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 7,061.376
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.255 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 2.627 delnic oziroma

20%
Notr.  odkup:  5.254  delnic  oziroma

40%

200. SŽ-PROJEKTIVNO PODJETJE
LJUBLJANA, VILHARJEVA CESTA
016, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5076773
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.476
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 5,595.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 8.952 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.476 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.952 delnic oziroma 40%

201. SAP LJUBLJANA TURBUS,
SREDIŠKA ULICA 004, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5459656
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 49.783
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 62,228.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma 69,69%
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma

10,31%

202. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 49.418
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 649,994.954
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

203. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 49.418
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 649,994.954
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

204. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 49.418
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 649,994.954
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

205. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 49.418
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 649,994.954
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

206. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 5
Št. delnic v paketu: 49.418
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 649,994.954
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

207. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 6
Št. delnic v paketu: 22.800
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,888.400
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

208. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 7
Št. delnic v paketu: 12.500
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 164,412.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

209. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 8
Št. delnic v paketu: 12.500
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 164,412.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

210. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 9
Št. delnic v paketu: 12.500
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 164,412.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

211. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 10
Št. delnic v paketu: 12.500
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Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 164,412.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

212. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 11
Št. delnic v paketu: 7.550
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 99,305.150
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

213. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 12
Št. delnic v paketu: 7.550
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 99,305.150
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

214. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 13
Št. delnic v paketu: 7.521
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 98,923.713
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

215. SAVA KRANJ, ŠKOFJELOŠKA
CESTA 006, 4000 KRANJ

Matična številka: 5111358
Številka paketa: 14
Št. delnic v paketu: 25.718
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 338,268.854
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 777.902 delnic oziroma 45,74%
Inter. razdelitev: 268.182 delnic oziro-

ma 15,77%
Javna prodaja: 654.527 delnic oziroma

38,49%

216. SAVINJSKI  MAGAZIN  ŽA-
LEC,  ŠLANDROV  TRG  035,  3310
ŽALEC

Matična številka: 5113733
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 5.484
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 81,766.440
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.235 delnic oziroma 44,62%

Inter. razdelitev: 5.367 delnic oziroma
19,58%

Notr. odkup: 9.815 delnic oziroma 35,80%

217. SGP ZIDGRAD IDRIJA, VOJK-
OVA ULICA 008, 5280 IDRIJA

Matična številka: 5075955
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 66.026
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 74,741.432
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 179.147 delnic oziroma 54,27%
Inter. razdelitev: 59.263 delnic oziroma

17,95%
Notr. odkup: 91.720 delnic oziroma

27,78%

218. SIJAJ HRASTNIK, POT VITKA
PAVLIČA 009, 1430 HRASTNIK

Matična številka: 5254167
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 5.376
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 53,760.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.752 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.376 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 5.645 delnic oziroma 21%
Javna prodaja: 5.107 delnic oziroma 19%

219. SLIKAR MARIBOR, PREŠER-
NOVA ULICA 026, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5094607
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 17.458
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 20,216.364
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.085 delnic oziroma 40,19%
Inter. razdelitev: 17.458 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 34.751 delnic oziroma

39,81%

220. SLOVENIJALES LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 022, 1000 LJUBL-
JANA

Matična številka: 5005710
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 30.674
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 299,991.720
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.480 delnic oziroma 45,73%
Javna prodaja: 161.989 delnic oziroma

54,27%

221. SLOVENIJALES LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 022, 1000 LJUBL-
JANA

Matična številka: 5005710
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 14.510
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 141,907.800
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.480 delnic oziroma 45,73%
Javna prodaja: 161.989 delnic oziroma

54,27%

222. SLOVENIJALES LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 022, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5005710
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 14.510
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 141,907.800
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.480 delnic oziroma 45,73%
Javna prodaja: 161.989 delnic oziroma

54,27%

223. SLOVENIJALES LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 022, 1000 LJUBL-
JANA

Matična številka: 5005710
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 17.080 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 238,641.760
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.480 delnic oziroma 45,73%
Javna prodaja: 161.989 delnic oziroma

54,27%

224. SMREKA  GORNJI  GRAD,
PODSMREČJE  020,  3342  GORNJI
GRAD

Matična številka: 5034108
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 5.757
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 7,196.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.514 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 5.757 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 11.514 delnic oziroma 40%

225. SOLIDARNOST MURSKA SO-
BOTA, ARHITEKTA NOVAKA 004,
9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5221668
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 18.543
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 18,543.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.703 delnic oziroma 55,76%
Inter. razdelitev: 17.474 delnic oziroma

18,85%
Notr. odkup: 23.542 delnic oziroma

25,39%

226. SOP TRBOVLJE, TRG REVO-
LUCIJE 028, 1420 TRBOVLJE

Matična številka: 5144736
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 4.574
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 4,574.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.148 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.574 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.148 delnic oziroma 40%

227. SOČA KOPER, KIDRIČEVA
ULICA 046, 6000 KOPER

Matična številka: 5024714
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 84.707
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 107,577.890
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 257.238 delnic oziroma 61,88%
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Inter. razdelitev: 81.575 delnic oziroma
19,62%

Notr. odkup: 76.894 delnic oziroma
18,50%

228. STANDARD BETON, VEROV-
ŠKOVA 64, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5899273
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 14.331
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 20,493.330
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.031 delnic oziroma 79,52%
Inter. razdelitev: 7.689 delnic oziroma

12,48%
Notr.  odkup:  4.935  delnic  oziroma

8%

229. STANDARD VERMIKULIT, VE-
ROVŠKOVA 64, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5898773
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.530
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 9,337.900
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.425 delnic oziroma 56,43%
Inter. razdelitev: 5.517 delnic oziroma

16,90%
Notr. odkup: 8.707 delnic oziroma

26,67%

230. STEKLARNA BORIS KIDRIČ
ROGAŠKA SLATINA, ULICA TALCEV
001, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Matična številka: 5045657
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 115.271
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 115,271.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 466.581 delnic oziroma 40,48%
Inter. razdelitev: 230.541 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 455.580 delnic oziroma

39,52%

231. STEKLARNA BORIS KIDRIČ
ROGAŠKA SLATINA, ULICA TALCEV
001, 3250 ROGAŠKA SLATINA

Matična številka: 5045657
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 115.270
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 115,270.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 466.581 delnic oziroma 40,48%
Inter. razdelitev: 230.541 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 455.580 delnic oziroma

39,52%

232. STTC MARIBOR, TRŽAŠKA
CESTA 53, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5077079
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 113.636
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 299,999.040
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 472.799 delnic oziroma 91,91%
Inter. razdelitev: 41.595 delnic oziroma

8,09%

233. STTC MARIBOR, TRŽAŠKA
CESTA 53, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5077079
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 50.527
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 133,391.280
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 472.799 delnic oziroma 91,91%
Inter. razdelitev: 41.595 delnic oziroma

8,09%

234. STTC MARIBOR, TRŽAŠKA
CESTA 53, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5077079
Številka paketa: 3
Št. delnic v paketu: 102.879 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 271,600.560
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 472.799 delnic oziroma 91,91%
Inter. razdelitev: 41.595 delnic oziroma

8,09%

235. STTC MARIBOR, TRŽAŠKA
CESTA 53, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5077079
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 102.879 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 271,600.560
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 472.799 delnic oziroma 91,91%
Inter. razdelitev: 41.595 delnic oziroma

8,09%

236. SVILANIT KAMNIK, KOVI-
NARSKA CESTA 004, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5036500
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 38.524
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 131,829.128
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 168.271 delnic oziroma 43,68%
Inter. razdelitev: 76.151 delnic oziroma

19,77%
Notr. odkup: 110.000 delnic oziroma

28,55%
Javna prodaja: 30.819 delnic oziroma 8%

237. SVILANIT KAMNIK, KOVI-
NARSKA CESTA 004, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5036500
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 38.524
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 131,829.128
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 168.271 delnic oziroma 43,68%
Inter. razdelitev: 76.151 delnic oziroma

19,77%
Notr. odkup: 110.000 delnic oziroma

28,55%
Javna prodaja: 30.819 delnic oziroma 8%

238. ŠAMPIONKA RENČE, BUKOV-
ICA 047, 5293 VOLČJA DRAGA

Matična številka: 5066549
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.614
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 84,235.904

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.423 delnic oziroma 55,71%
Inter. razdelitev: 6.614 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 8.031 delnic oziroma

24,29%

239. TABOR LJUBLJANA, TABOR
009, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5072239
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 57.933
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 72,416.250
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 193.377 delnic oziroma 74,73%
Inter. razdelitev: 44.680 delnic oziroma

17,27%
Notr. odkup: 20.724 delnic oziroma 8%

240. TAMIZ MENGEŠ, JELOVŠKO-
VA CESTA 046, 1234 MENGEŠ

Matična številka: 5144345
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 8.055
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 13,516.290
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.068 delnic oziroma 54,79%
Inter. razdelitev: 8.056 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.154 delnic oziroma

25,21%

241. TECTUM LJUBLJANA, POD
JEŽAMI 005, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5072204
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 15.181
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 19,735.300
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.217 delnic oziroma 64,84%
Inter. razdelitev: 13.501 delnic oziroma

17,79%
Notr. odkup: 13.188 delnic oziroma

17,37%

242. TEKSTIL TRANSPORT LJUBL-
JANA, DOLENJSKA CESTA 138, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5428874
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 206
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 2,060.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 508 delnic oziroma 49,37%
Inter. razdelitev: 206 delnic oziroma

20,02%
Notr. odkup: 315 delnic oziroma 30,61%

243. TEKSTIL-PLETILSTVO PRO-
SENJAKOVCI, PROSENJAKOVCI 097,
9207 PROSENJAKOVCI-PARTOSFAL

Matična številka: 5449278
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.319
Nom. vr. delnice: 12.000
Izklicna cena paketa: 34,785.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.639 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 2.319 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.638 delnic oziroma 40%
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244. TEKSTILNA TOVARNA PREB-
OLD, PREBOLD 007, 3312 PREBOLD

Matična številka: 5037468
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 1.618 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 16,180.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.756 delnic oziroma 47,23%
Inter. razdelitev: 26.577 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 43.549 delnic oziroma

32,77%

245. TERME LENDAVA, PARTIZAN-
SKA ULICA 014, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5165857
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 19.368
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 45,553.536
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.842 delnic oziroma 63,86%
Inter. razdelitev: 17.805 delnic oziroma

18,39%
Notr. odkup: 17.191 delnic oziroma

17,75%

246. TERME LENDAVA, PARTIZAN-
SKA ULICA 014, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5165857
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 15.854 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 37,288.608
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.842 delnic oziroma 63,86%
Inter. razdelitev: 17.805 delnic oziroma

18,39%
Notr. odkup: 17.191 delnic oziroma

17,75%

247. TIM LAŠKO, SPODNJA REČI-
CA 077, 3270 LAŠKO

Matična številka: 5045550
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 182.966
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 238,953.596
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 456.397 delnic oziroma 49,89%
Inter. razdelitev: 162.556 delnic oziro-

ma 17,77%
Notr. odkup: 295.877 delnic oziroma

32,34%

248. TIO  OTOŠKI  VRH,  OTIŠKI
VRH 053, 2373 ŠENTJANŽ PRI DRA-
VOGRADU

Matična številka: 5036577
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 104.311
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 106,605.842
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 208.621 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 104.311 delnic oziro-

ma 20%
Notr. odkup: 208.622 delnic oziroma 40%

249. TISKARNA FORMATISK LJUB-
LJANA, BOBENČKOVA ULICA 004,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5081408
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.618
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 2,022.500
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.236 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.618 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.237 delnic oziroma 40%

250. TISKARNA KURIR LJUBLJA-
NA, PARMOVA ULICA 039, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5270286
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.179
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 5,437.520
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.708 delnic oziroma 47,61%
Inter. razdelitev: 6.179 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 10.007 delnic oziroma

32,39%

251. TISKARNA NOVO MESTO, RA-
GOVSKA ULICA 007, 8000 NOVO MES-
TO

Matična številka: 5015286
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 13.716
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 15,910.560
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.430 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 13.715 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 27.430 delnic oziroma 40%

252. TISKARNA TONE TOMŠIČ
LJUBLJANA, GREGORČIČEVA ULI-
CA 025, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033276
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.608
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 31,725.616
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.164 delnic oziroma 46,14%
Inter. razdelitev: 9.607 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 16.267 delnic oziroma

33,86%

253. TITAN KAMNIK, KOVINARS-
KA CESTA 028, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5035686
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 69.635
Nom. vr. delnice: 2.000
Izklicna cena paketa: 187,457.420
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 462.928 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 132.488 delnic oziro-

ma 19,03%
Notr. odkup: 100.934 delnic oziroma

14,49%

254. TITAN KAMNIK, KOVINARS-
KA CESTA 028, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5035686
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 69.635
Nom. vr. delnice: 2.000

Izklicna cena paketa: 187,457.420
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 462.928 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 132.488 delnic oziro-

ma 19,03%
Notr. odkup: 100.934 delnic oziroma

14,49%

255. TOTRA TEKSTIL, TRPINČEVA
39, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5860555
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 62.626
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 78,658.256
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.080 delnic oziroma 51,79%
Inter. razdelitev: 55.615 delnic oziroma

18,81%
Javna prodaja: 86.907 delnic oziroma

29,40%

256. TOTRA TEKSTIL, TRPINČEVA
39, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5860555
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 31.334 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 39,355.504
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 153.080 delnic oziroma 51,79%
Inter. razdelitev: 55.615 delnic oziroma

18,81%
Javna prodaja: 86.907 delnic oziroma

29,40%

257. TOVARNA POHIŠTVA TRBOV-
LJE, SAVINJSKA CESTA 031, 1420 TR-
BOVLJE

Matična številka: 5006406
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 21.428
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 30,299.192
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 76.655 delnic oziroma 71,55%
Inter. razdelitev: 21.428 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 9.057 delnic oziroma 8,45%

258. TOVARNA SLADKORJA
ORMOŽ, OPEKARNIŠKA CESTA 004,
2270 ORMOŽ

Matična številka: 5111781
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 16.239
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 114,095.214
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 191.052 delnic oziroma 69,87%
Inter. razdelitev: 30.281 delnic oziroma

11,07%
Javna prodaja: 52.107 delnic oziroma

19,06%

259. TOVARNA SLADKORJA OR-
MOŽ, OPEKARNIŠKA CESTA 004, 2270
ORMOŽ

Matična številka: 5111781
Številka paketa: 5
Št. delnic v paketu: 24.456 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 171,827.856
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 191.052 delnic oziroma 69,87%
Inter. razdelitev: 30.281 delnic oziroma

11,07%
Javna prodaja: 52.107 delnic oziroma

19,06%

260. TP BLAGOVNA HIŠA REPRI-
ZA PTUJ, MIKLOŠIČEVA ULICA 001,
2250 PTUJ

Matična številka: 5035163
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.066
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 7,728.084
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.851 delnic oziroma 68,94%
Inter. razdelitev: 6.032 delnic oziroma

19,94%
Notr. odkup: 3.363 delnic oziroma

11,12%

261. TP JAMNICA PREVALJE, TRG
040, 2391 PREVALJE

Matična številka: 5002699
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.578
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 22,436.004
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.156 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 1.578 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 3.156 delnic oziroma 40%

262. TP MODA CELJE, PREŠERNO-
VA ULICA 007, 3000 CELJE

Matična številka: 5025575
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 2.775
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 27,750.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.440 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 2.220 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 4.441 delnic oziroma 40%

263. TRAK MENGEŠ, GLAVNI TRG
018, 1234 MENGEŠ

Matična številka: 5034272
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 41.636
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 53,876.984
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 111.096 delnic oziroma 53,37%
Inter. razdelitev: 39.507 delnic oziroma

18,98%
Notr. odkup: 57.578 delnic oziroma

27,65%

264. TRGOAGENT MARIBOR, MELJ-
SKA CESTA 001, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5006392
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.087
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 1,087.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.683 delnic oziroma 67,79%
Inter. razdelitev: 1.086 delnic oziroma

19,99%
Notr. odkup: 664 delnic oziroma

12,22%

265. TRGOVSKO PODJETJE ZVON
LJUBLJANA, RESLJEVA CESTA 010,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5024820
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 30
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 303.180
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60 delnic oziroma 39,73%
Inter. razdelitev: 30 delnic oziroma

19,87%
Notr. odkup: 61 delnic oziroma 40,40%

266. TRGOVSKO PODJETJE JELŠA,
ŠMARJE PRI JELŠAH 118, 3240 ŠMAR-
JE PRI JELŠAH

Matična številka: 5025362
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 33.662
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 56,148.216
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 89.622 delnic oziroma 53,25%
Inter. razdelitev: 33.662 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 45.026 delnic oziroma

26,75%

267. TRIFIX TRŽIČ, CESTA NA LO-
KO 002, 4290 TRŽIČ

Matična številka: 5003296
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 19.452
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 25,326.504
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.011 delnic oziroma 49,37%
Inter. razdelitev: 16.810 delnic oziroma

17,28%
Notr. odkup: 32.442 delnic oziroma

33,35%

268. TRIKON KOČEVJE, REŠKA
CESTA 016, 1330 KOČEVJE

Matična številka: 5033209
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 49.413
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 49,413.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.825 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 49.413 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 98.825 delnic oziroma 40%

269. TRO PREVALJE, PERZONALI
002, 2391 PREVALJE

Matična številka: 5090466
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 87.686
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 87,686.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 212.238 delnic oziroma 48,41%
Inter. razdelitev: 81.283 delnic oziroma

18,54%
Notr. odkup: 144.909 delnic oziroma

33,05%

270. TUBA LJUBLJANA, VEROVŠK-
OVA ULICA 066, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5042968
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 102.500

Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 118,490.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 251.125 delnic oziroma 49%
Inter. razdelitev: 91.252 delnic oziroma

17,81%
Notr. odkup: 170.123 delnic oziroma

33,19%

271. TURGO INŽENIRING CON-
SULTING LJUBL., DALMATINOVA 2,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5280419
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.743
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 2,178.750
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.275 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 1.743 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 697 delnic oziroma 8%

272. UKO KROPA, KROPA 007, 4245
KROPA

Matična številka: 5066824
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 3.765 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 4,518.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.538 delnic oziroma 68,04%
Inter. razdelitev: 10.739 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 6.420 delnic oziroma

11,96%

273. UNIVERSAL IVANČNA GORI-
CA, MALO HUDO 003, 1295 IVANČNA
GORICA

Matična številka: 5015251
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.743
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 9,743.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.170 delnic oziroma 63,98%
Inter. razdelitev: 9.551 delnic oziroma

19,61%
Notr. odkup: 7.996 delnic oziroma

16,41%

274. VARNOST KRANJ, BLEIWEIS-
OVA CESTA 016, 4000 KRANJ

Matična številka: 5174473
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 9.479
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 9,479.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.957 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 9.478 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 18.956 delnic oziroma 40%

275. VARNOST NOVO MESTO, TR-
DINOVA ULICA 006, 8000 NOVO MES-
TO

Matična številka: 5174562
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 6.540
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 8,175.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 13.540 delnic oziroma 41,41%
Inter. razdelitev: 6.540 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 12.620 delnic oziroma

38,59%

276. VARNOST TEHNIČNA ZAŠČI-
TA LJUBLJANA, KOPRSKA ULICA 094,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5299888
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 650
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 7,759.700
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.300 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 650 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1.300 delnic oziroma 40%

277. VARSTROJ  LENDAVA,  IN-
DUSTRIJSKA ULICA 004, 9220 LEN-
DAVA

Matična številka: 5418992
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 3.423 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 3,423.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.589 delnic oziroma 46,23%
Inter. razdelitev: 43.948 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 74.204 delnic oziroma

33,77%
Dokapitalizacija: 181.682 delnic oziro-

ma 82,68%

278. VESNA MARIBOR, EINSPIEL-
ERJEVA ULICA 031, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5040973
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 29.590 (delnice oz-

nake G)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 29,590.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 289.265 delnic oziroma 67,70%
Inter. razdelitev: 85.453 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 52.544 delnic oziroma

12,30%

279. VIATOR LJUBLJANA, DOLEN-
JSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5107857
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 18.998
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 189,980.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.486 delnic oziroma 76,29%
Inter. razdelitev: 36.192 delnic oziroma

19,51%
Notr. odkup: 7.790 delnic oziroma 4,20%

280. VIATOR  LJUBLJANA,  DO-
LENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5107857
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 18.997
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 189,970.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.486 delnic oziroma 76,29%

Inter. razdelitev: 36.192 delnic oziroma
19,51%

Notr. odkup: 7.790 delnic oziroma 4,20%

281. VOLNA LJUBLJANA, MAČKO-
VA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5024722
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 32.828
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 32,828.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109.981 delnic oziroma 67%
Inter. razdelitev: 32.828 delnic oziroma

20%
Notr. odkup: 21.330 delnic oziroma 13%

282. VRVICA CELJE, KOSOVA UL-
ICA 014, 3000 CELJE

Matična številka: 5033705
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 1.640
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 20,854.240
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.751 delnic oziroma 57,94%
Inter. razdelitev: 1.441 delnic oziroma

17,57%
Notr. odkup: 2.008 delnic oziroma

24,49%

283. ZALOŽBA OBZORJA MARI-
BOR, PARTIZANSKA CESTA 003, 2000
MARIBOR

Matična številka: 5048532
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 37.661
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 51,670.892
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 124.108 delnic oziroma 65,91%
Inter. razdelitev: 33.116 delnic oziroma

17,59%
Notr. odkup: 31.081 delnic oziroma

16,50%

284. ZDRAVILIŠČE DOBRNA, DO-
BRNA 50 , 3204 DOBRNA

Matična številka: 5053587
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 96.956
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 175,684.272
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.843 delnic oziroma 50,51%
Inter. razdelitev: 96.288 delnic oziroma

19,86%
Notr. odkup: 27.302 delnic oziroma

5,63%
Javna prodaja: 116.346 delnic oziroma

24%

285. ŽIMA LJUBLJANA, TRPINČE-
VA ULICA 108, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5048788
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 1.380 (delnice ozna-

ke G)
Nom. vr. delnice: 10.000
Izklicna cena paketa: 11,200.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.850 delnic oziroma 63,66%
Inter. razdelitev: 4.665 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 3.812 delnic oziroma

16,34%

286. ŽIVILSKA INDUSTRIJA FRUC-
TAL AJOVŠČINA, TOVARNIŠKA CES-
TA 007, 5270 AJDOVŠČINA

Matična številka: 5048664
Številka paketa: 4
Št. delnic v paketu: 46.880 (delnice oz-

nake F)
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 63,241.120
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,190.826 delnic oziroma

47,63%
Inter. razdelitev: 476.697 delnic oziro-

ma 19,06%
Notr. odkup: 46.613 delnic oziroma

1,86%
Javna prodaja: 786.551 delnic oziroma

31,45%

287. KOTO LJUBLJANA, MIKLOŠI-
ČEVA 5,1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5005647
Številka paketa: 1
Št. delnic v paketu: 79.014
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 160,398.420
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 790.137 delnic oziroma 100%

288. KOTO LJUBLJANA, MIKLOŠI-
ČEVA 5, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5005647
Številka paketa: 2
Št. delnic v paketu: 79.013
Nom. vr. delnice: 1.000
Izklicna cena paketa: 160,396.390
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 790.137 delnic oziroma 100%

289. ISKRA - STIKALNI ELEMENTI
DOBREPOLJE, PREDSTRUGE 29, 1312
VIDEM-DOBREPOLJE

Matična številka: 5185661
Številka paketa: 1
Paket vsebuje 20% navadnega poslovne-

ga deleža, ki je enak 20% celotnega kapitala
Izklicna cena paketa: 45,258.400
Struktura po ZLPP:
Skladi: 100%

290. PROSPEKTBIRO, SOŠKA ULI-
CA 17, 5250 SOLKAN

Matična številka: 5003130
Številka paketa: 1
Paket vsebuje 20% navadnega poslovne-

ga deleža, ki je enak 20% celotnega kapitala
Izklicna cena paketa: 4,508.000
Struktura po ZLPP:
Skladi: 100%

291. SANITA LJUBLJANA, GASILS-
KA 7, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5000408
Številka paketa: 1
Paket vsebuje 20% navadnega poslov-

nega deleža, ki je enak 20% celotnega ka-
pitala

Izklicna cena paketa: 6,869.000
Struktura po ZLPP:
Skladi: 20%

292. VEPLAS VELENJE, ŠTRBENK-
OVA 1, 3320 VELENJE

Matična številka: 5099021
Številka paketa: 1
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Paket vsebuje 20% navadnega poslovne-
ga deleža, ki je enak 20% celotnega kapitala

Izklicna cena paketa: 15,013.400
Struktura po ZLPP:
Skladi: 100%
Predmet javne dražbe bo tudi kupnina v

višini približno 100,000.000 SIT, prenešena
na Sklad na podlagi II. in III. odstavka 22.
člena ZLPP, ki se bo prodajala v obliki vred-
nostnih papirjev oziroma depozitov v dveh
paketih po približno 50 mio SIT.

Natančne podatke o vrsti vrednostnih pa-
pirjev in izklicni ceni paketov bo Sklad po-
sredoval vsem pooblaščenim družbam za
upravljanje najkasneje sedem dni pred pri-
četkom javne dražbe.

Podrobnejši podatki o strukturi lastniš-
tva in značilnostih delnic so razvidni iz sta-
tuta podjetja, ki je na vpogled vsem poob-
laščenim investicijskim družbam pri Agen-
ciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo.

Datum in čas možnega ogleda podjetja,
katerega delnice so predmet javne dražbe,
oziroma sestanka z vodilnimi delavci Sklad
pisno posreduje pooblaščenim družbam za
upravljanje.

Javne dražbe bodo v ponedeljek 15. 4.
1996 v prostorih Ljubljanske borze d.d., Slo-
venska 56, Ljubljana, s pričetkom ob 10.
uri. Vsaka pooblaščena investicijska druž-
ba, ki se udeleži javnih dražb na dražbeni
dan, je dolžna plačati kotizacijo. Kotizacija
v višini 40.000 SIT se plača na žiro račun
Ljubljanske borze št. 50100-627-0007038.

Javnih dražb se lahko udeležijo le pred-
stavniki pooblaščenih investicijskih družb.
Udeleženci morajo pred udeležbo predložiti
Skladu:

– overjeni izpisek iz sodnega registra (re-
gistrske liste št. 1, 2, 3 in 6) in seznam oseb,
ki lahko kupujejo na javni dražbi. Če oseba
s seznama ni oseba, ki je navedena v regi-
strskem listu kot pooblaščena oseba za za-
stopanje pooblaščene investicijske družbe,
mora biti poleg seznama predloženo tudi
pooblastilo osebe, pooblaščene za zastopa-
nje. Pooblastilo velja za prvo in vse nadalj-
nje javne dražbe do morebitnega preklica

– tri podpisane bianco lastninske nakaz-
nice pooblaščene investicijske družbe s pod-
pisanim pooblastilom za njihovo izpolnitev
in/ali tri podpisane bianco akceptne naloge
njihovih pooblaščenih družb za upravljanje,
s podpisanim pooblastilom za njihovo iz-
polnitev, za zavarovanje varščine, ki znaša
10% od vrednosti sklenjene, vendar neiz-
polnjene pogodbe

– potrjeni izvod virmanskega naloga, kot
dokazilo o plačani kotizaciji Borzi.

Pooblaščene investicijske družbe, ki jih
upravlja ena pooblaščena družba za uprav-
ljanje, se lahko na javno dražbo prijavijo z
enim pooblaščencem, ki tako kupuje v ime-
nu in za račun vseh na dražbo prijavljenih
pooblaščenih investicijskih družb iste druž-
be za upravljanje. Pooblaščene investicij-
ske družbe, ki bodo nastopale z enim poob-
laščencem morajo svojo namero opredeliti
v prijavi na javno dražbo.

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za so-
delovanje na javni dražbi morajo udeležen-
ci predložiti Skladu, najkasneje do 10. 4.
1996.

Javnih dražb na dražbeni dan se lahko
udeležita dva pooblaščenca, pri čemer lah-

ko samo en pooblaščenec aktivno sodeluje
pri javnih dražbah.

Javne dražbe so ustne. Udeleženci lahko
dvigajo ceno v skladu s predpisanim mini-
malnim korakom zviševanja cene, ki znaša
dve odstotni točki oziroma katerokoli višjo
ceno, ki je večkratnik števila 2, glede na
izklicno ceno. Vsak ponudnik je vezan na
svojo ponudbo, dokler kdo drug ne ponudi
višje cene. Za najboljšega ponudnika bo iz-
bran tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno za
ponujeni paket delnic. V primeru, ko dva ali
več udeležencev ponudita enako ceno in ni-
sta pripravljena naprej zviševati cene, ima
prednost tisti ponudnik, ki je prvi ponudil to
ceno. Če vodja javne dražbe ne more dolo-
čiti tistega, ki se je prvi javil, se ga določi z
žrebom.

Kolikor nihče od udeležencev ne sprej-
me izklicne cene ponujenega paketa delnic,
vodja dražbe zaključi postopek javne draž-
be. Takoj za neuspešno javno dražbo lahko
vodja javne dražbe izvede ponoven posto-
pek javne dražbe. V tem primeru vodja jav-
ne dražbe izkliče novo nižjo izklicno ceno,
izraženo v odstotkih prvotne izklicne cene.
Za najugodnejšega ponudnika je v tem pri-
meru izbran tisti, ki prvi sprejme to izklicno
ceno. Pri ponovljenem postopku javne draž-
be udeleženci ne morejo zviševati cene pro-
dajanega paketa delnic.

Javne dražbe se lahko nadaljujejo dokler
eden od udeležencev ne sprejme ponudbe
po izklicni ceni oziroma, dokler se ponujeni
paket ne umakne iz javne dražbe.

Ne glede na določila prejšnjega odstav-
ka lahko vodja dražbe kadarkoli umakne
ponujeni paket delnic iz javne dražbe.

V primeru, da pooblaščenec, ki kupuje v
imenu in za račun več pooblaščenih investi-
cijskih družb iste družbe za upravljanje, iz-
kliče najvišjo ceno in je tako izbran za naju-
godnejšega ponudnika, se do odločitve poob-
laščenca o kupcu delnic, kot kupci paketa
delnic štejejo vse zastopane pooblaščene in-
vesticijske družbe po enakih deležih. Skupni
pooblaščenec mora takoj po zaključku dražb
izpolniti in podpisati dokument, v katerem
določi katera pooblaščena investicijska druž-
ba je kupec paketa, kupljeni paket delnic pa
lahko razdeli na več pooblaščenih investicij-
skih družb. V primeru prodaje deleža družbe
z omejeno odgovornostjo se kupljeni poslov-
ni delež ne more deliti na več poslovnih dele-
žev, tako da pooblaščenec navede samo kup-
ca poslovnega deleža. Kolikor pooblaščenec
ne določi kupca poslovnega deleža, se kupca
določi z žrebom.

Po zaključku dražbenega dne Sklad do-
loči čas in kraj podpisa pogodb o prodaji
delnic.

Prodajna pogodba se šteje za sklenjeno z
dnem, ko udeleženec za ponujeni paket del-
nic sprejme izklicno ceno oziroma izkliče
najvišjo ceno in je tako izbran za najboljše-
ga ponudnika, v veljavo pa stopi z dnem, ko
v pisni obliki sestavljeno pogodbo podpiše
zadnja od pogodbenih strank.

Takoj po zaključku javnih dražb kupec
opredeli ali bo plačal kupnino s certifikati
in/ali z denarjem, pri čemer sta obe obliki
kupnine enakovredni.

V primeru plačila kupnine ali dela kup-
nine s certifikati, kupec takoj ob podpisu
pogodbe predloži izpolnjeno lastninsko na-

kaznico za vse sklenjene posle, ki jih plaču-
je s certifikati. Kupnina se plača na certifi-
katni račun Sklada št. 5425077, lastninska
nakaznica pa se izpolni v skladu z navodili.
Sklad bo na podlagi izpolnjenih lastninskih
nakaznic posredoval podatke centralni evi-
denci, ki bo preknjižila certifikatni znesek s
certifikatnih računov pooblaščenih investi-
cijskih družb na certifikatni račun Sklada.

V primeru plačila kupnine ali dela kup-
nine v denarju se dosežena cena revalorizi-
ra z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva javne dražbe (za delnice oz-
nake”F” in prednostne delnice razreda II se
cena revalorizira do dneva obvestila, ko
Sklad obvesti pooblaščeno investicijsko
družbo, da predkupni upravičenec ne uve-
ljavlja predkupne pravice). Kupec mora naj-
kasneje tretji delovni dan po zaključku jav-
ne dražbe oziroma prejemu obvestila plača-
ti kupnino na žiro račun Sklada št.
50105-627-9007001 in predložiti potrjeni
izvod virmanskega naloga Skladu, kot do-
kazilo o izvršenem plačilu.

Po prejemu potrdila o izpolnitvi obvez-
nosti Sklad podpiše pogodbo o prodaji. Ku-
pec na podlagi veljavne pogodbe zahteva
vpis v delniško knjigo delniške družbe ozi-
roma vpis v sodni register pri družbi z ome-
jeno odgovornostjo.

V primeru, da kupec, kljub sklenjeni po-
godbi, ne bi v roku treh delovnih dni po
javni dražbi plačal kupnine za delnice kup-
ljene na javni dražbi, bo prodajalec vnovčil
varščino, tako da izpolni lastninsko nakaz-
nico oziroma akceptni nalog v višini 10%
neplačane obveznosti.

V primeru nakupa delnic z oznako “F”
bo kupec s Skladom podpisal pogodbo z
odložnim pogojem, Sklad pa bo pozval pred-
kupnega upravičenca, da v roku 45 dni od
prejema obvestila uveljavi predkupno pra-
vico.

Predmet javne dražbe so lahko tudi pa-
keti delnic (začasnic) družbe, ki še ni vpisa-
la lastninskega preoblikovanja v sodni regi-
ster. V tem primeru ima kupec takšnega
paketa pravico, da kolikor družba v roku
treh mesesev od plačila kupnine ne bi vpi-
sala lastninskega preoblikovanja v sodni re-
gister, odstopiti od pogodbe in od prodajal-
ca zahtevati vračilo kupnine. Kupnina se
vrne v isti obliki kot je bila prejeta.

Postopek javne dražbe ureja pravilnik o
javni dražbi, ki ga je izdal Sklad.

Morebitne dodatne informacije lahko
pooblaščene investicijske družbe pridobijo
na Skladu.

Sklad RS za razvoj, d.d., Ljubljana

Št. 60 Ob-665

Javni zavod Gasilsko reševalna služba,
p.o., Kranj, Oldhamska 4, Kranj objavlja

javno dražbo
za prodajo osnovnega sredstva

Kombi Zastava Iveco Daily, letnik izde-
lave 1986, število sedežev 1+8, prevoženih
115.000 km, garažiran.

Izklicna cena 750.000 tolarjev.
Javna dražba bo 19. 4. 1996 ob 10. uri na

sedežu zavoda. Prodaja se po načelu “vide-
no–kupljeno”. Osnovno sredstvo bo proda-
no kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno.

Pogoji javne dražbe:
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1. Dražitelj mora pred pričetkom javne
dražbe vplačati varščino v višini 10% iz-
klicne cene na ŽR Gasilsko reševalne služ-
be Kranj št. 51500-603-33187, s pripisom
“varščina”.

2. Prometni davek in druge dajatve ter
stroške v zvezi s prenosom lastnine mora
plačati kupec.

3. Celotna kupnina mora biti plačana ta-
koj po sklenjeni pogodbi.

4. Plačano varščino bomo kupcu šteli v
kupnino oziroma jo bomo vrnili brez obre-
sti v treh dneh po končani javni dražbi.

5. Če kupec ne sklene pogodbe takoj po
dražbi, se prodaja razveljavi, prodajalec pa
zadrži varščino.

6. Ogled vozila je možen dve uri pred
dražbo oziroma po dogovoru.

7. Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pismeno pooblastilo.

8. Prevzem kupljenega vozila je možen
takoj po sklenitvi pogodbe in plačilu kupni-
ne.

Javni zavod
Gasilsko reševalna služba, p.o.,

Kranj

Ob-694

Organ upravljanja Dinos holding, p.o.,
je dne 28. 2. 1996 sprejel

javno dražbo
za prodajo samske sobe na Steletovi 10

1. Predmet prodaje je samska soba v ve-
likosti 20,8 m2, št. 75 v samskem domu na
Steletovi 10 v Ljubljani.

2. Izklicna cena po sodni cenitvi z dne
31. 1. 1996 je 1,800.000 SIT.

3. Varščino v višini 10% izklicne cene
je treba plačati do dneva javne dražbe na
žiro račun št. 50102-601-21756. Uspelim
ponudnikom bomo varščino všteli v kupni-
no, neuspelim pa brezobrestno vrnili v 5
dneh po javni dražbi. Dokazilo o plačani
varščini morajo ponudniki predložiti ko-
misiji  do  roka  objavljenega  za  javno
dražbo.

4. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe. Pravne osebe morajo predložiti izpi-
sek iz sodnega registra oziroma fizične, po-
trdilo o državljanstvu.

5. Javna dražba bo dne 3. 4. 1996 ob 10.
uri na Dunajski cesti 106 v Ljubljani, soba
15/2N.

6. Najboljši  ponudnik  bo  moral  skle-
niti  pogodbo  o  nakupu  nepremičnin v  8
dneh  po  končani  javni  dražbi,  sicer  bo
prodajalec  vplačano  varščino  zadržal.
Kupnino je treba plačati ob podpisu po-
godbe.

7. Davek na promet nepremičnin in dru-
ge stroške v zvezi s prodajo in zemljiš-
ko-knjižnim prenosom plača kupec pose-
bej.

8. Podrobnejše informacije in dogovor o
ogledu lahko dobijo interesenti po tel.
061/340-241.

9. Pogodbo je treba predložiti Agenciji
RS za prestrukturiranje in privatizacijo v
soglasje.

10. V samski sobi so zasedene štiri po-
stelje in mora kupec skleniti najemno po-
godbo z dosedanjimi najemniki ležišč (so-
be) pod enakimi pogoji kot dosedaj za dobo
1 leta.

11. Javno dražbo izvede komisija v se-
stavi: predsednik Učakar Silvester, člana
Marija Žorž in Jovanovska Lepa.

Dinos holding, p.o.

Ob-656

Na podlagi sklepov Vlade Republike Slo-
venije št. 310-03/93-2/6-8, z dne 26. 10.
1995 in št. 310-03/93-2/8-8, z dne 15. 2.
1996, sklepa 6. redne seje Nadzornega sve-
ta Rudnika živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., z dne 16. 2. 1996, ter na podlagi 7.
člena pravil o načinu ugotavljanja in sanaci-
ji rudarske škode, objavlja Komisija za ugo-
tavljanje in sanacijo rudarske škode pri Rud-
niku živega srebra Idrija v zapiranju, d.o.o.

poziv
za vložitev zahtevkov za povračilo

rudarske škode v letu 1996
Vse pravne in fizične osebe, ki so utrpe-

le škodo na njihovih objektih zaradi posle-
dic rudarjenja, pa jim ta škoda v preteklih
letih ni bila poravnana, pozivamo, da do
15. aprila 1996, vložijo pismeni zahtevek za
povračilo škode.

Zahtevek lahko vložijo tudi tiste pravne
in fizične osebe, ki jim je bila škoda že
poravnana, pa je škoda zaradi rudarjenja
kasneje ponovno nastala.

Zahtevku je potrebno priložiti podatke o
nepremičninah, na katerih je škoda nastala
(zemljiškoknjižni podatki, opis nepremični-
ne – objekta, ipd.), opis škode in ocenjeno
njeno približno višino, ter predlog načina
izvedbe sanacije škode, kakor tudi podatke
o že izplačanih odškodninah iz naslova ru-
darske škode.

Zahtevek upravičenci, skupaj s priloga-
mi, pošljejo na naslov: Rudnik živega sre-
bra Idrija v zapiranju, d.o.o., Arkova 43,
5280 Idrija, v zaprti kuverti, s pripisom: “za
rudarsko škodo”.

V letu 1996 je po sklepu Vlade Republi-
ke Slovenije za rudarsko škodo na razpola-
go 48,200.000 SIT. Komisija bo, na podlagi
ugotovitev strokovne komisije, ki bo ugoto-
vila v kolikšni meri je škoda posledica ru-
darjenja, izdelala prioritetni vrstni red upra-
vičencev do povračila škode v letu 1996.
Oškodovanci, ki jim  zaradi omejenih fi-
nančnih sredstev, ne bo mogoče ugoditi v
tem letu, bodo obravnavani v naslednjih le-
tih.

Komisija bo upoštevala samo popolne
zahtevke.

Dodatne informacije dobijo upravičenci
pri vodji splošno-kadrovskega sektorja, na
sedežu Rudnika živega srebra Idrija v zapi-
ranju, d.o.o., v Idriji, Arkova 43 (soba št.
10/I – Likar), ali po tel. 065/73-811, int.
202, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.,

Komisija za ugotavljanje in
sanacijo rudarske škode

Ob-647

Koto, d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana pre-
klicuje žig KOTO Odkupna postaja.

Ob-648

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., PE
Celje, Lava 7, Celje preklicuje obrazce stro-
ge evidence, za obdobje od 1. 1. 1991 do
24. 10. 1995:

Zastopnik: Levec Irena

Vrsta obrazca naziv obrazca – police od številke do številke

1 STAN stanovanjsko zavarovanje 20002 20025
1-AO-01 zavarovanje avtomobilske odgovornosti 86512
1-AO-01 zavarovanje avtomobilske odgovornosti 86516 86525
1-IM imovinska polica 31230 31250
1-MOT-01 avtomobilsko zavarovanje 27576
1-MOT-01 avtomobilsko zavarovanje 27578 27600
OŽ-3 pobotnica 35404 35426
OŽ-3 pobotnica 35430 35450
Z-3 pobotnica 33526 33550
Zelena karta 107801 107825
Zastopnik: Osojnik Drago
Zelena karta 18722 18724
Zelena karta 20051
Zelena karta 20053 20055
Zelena karta 20058 20061
Zelena karta 20065 20075
OŽ-3 pobotnica 8507
OŽ-3 pobotnica 8510 8525
OŽ-3 pobotnica 26951 26975
OŽ-3 pobotnica 26976 27000
OŽ-3 pobotnica 13826 13850
OŽ-3 pobotnica 23827 23850
5-N nezgodno zavarovanje članov gospodin. 831 840
8-N kolektivno nezgodno zavarovanje 3191 3200
1-ŽI zavarovanje živali 3051 3075
1-ŽI zavarovanje živali 6727 6750
1-N nezgodno zavarovanje 6979 6980
1-N nezgodno zavarovanje 6455 6460
1-MOT-01 avtomobilsko zavarovanje 18802 18825
1-MOT-01 avtomobilsko zavarovanje 16255 16275
Z-3 pobotnica 22951 22975
Z-3 pobotnica 27515 27525
Z-3 pobotnica 41701 41725
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1-M imovinska polica 18783 18800
1-M imovinska polica 26336 26350
1-STAN stanovanjsko zavarovanje 18208 18225
1-STAN stanovanjsko zavarovanje 14585 14600
1-AO-01 zavarovanje avtomobilske odgovornosti 55416 55425
1-AO-01 zavarovanje avtomobilske odgovornosti 73073
1-AO-01 zavarovanje avtomobilske odgovornosti 98827 98850

Ob-649

DP JATA MESO preklicuje izkaznico o
prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju za
Šujak Sando, EMŠO 2501970325545, Pod-
grajska 2, Ljubljana Polje.

Ob-650

Hohnjec Martin, Slake 11A, Podčetrtek
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
odtisom črne barve in vsebino: HOHNJEC
MARTIN, MONTAŽA TT LINIJ, STROJ-
NI IN ROČNI IZKOPI, SOPOTE 14,
PODČETRTEK.

Št. 69/3-96 Ob-651

Halcom, d.o.o., telekomunikacije, Slake
11a, Podčetrtek preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z vsebino: HALCOM, d.o.o.,
telekomunikacije, 63254 Podčetrtek.

Vrsta obrazca naziv obrazca – police od številke do številke

Št. 196 Ob-695

SKB BANKA D.D., preklicuje štampilj-
ko št. 7, pravokotne oblike: znak SKB –
tekst: SKB BANKA D.D., Ljubljana.

Ob-696

Območna obrtna zbornica Lendava pre-
klicuje čeke za dvig gotovine od številke
4386359 do 4386375 ter štampiljko okrogle
oblike (prozorne barve) na ime Območna
obrtna zbornica Lendava pod št. 1 in štam-
piljko okrogle oblike (črne barve) na ime
Obrtno združenje Lendava.

Ob-697

Interzav, d.o.o., organizacija za oprav-
ljanje zavarovalnih poslov, Koper, prekli-
cuje zavarovalne police zavarovalniške hiše
ADRIAC, d.d., Koper: ponudbe AA št.
55421, 56300, 90538, 93877, 93889 in zele-
ne karte št. 65025, 56031, 56031, 65067,
65083, 65100, 56101, 65185.

Agring d.o.o., Jalnova 50, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljko  z napisom Agring (male
pisane črke) pod njim so male pisane črke
d.o.o. Izpis je uokvirjen z ležečim kvadra-
tom pod njim je z velikimi črkami izpisan
sedež Ljubljana. s-15149

Auto Makar, Stegne 21, Ljubljana, pre-
klicuje potrdilo za registracijo vozila Fiat
Panda 4x2 CLX, št. šasije
ZFA141A0001190314 in motorja
1170A10469207669. s-15310

Avto rally klub, Videm 6 a, Dol, preklicu-
je zavarovalno polico, št. 0305712. g-15127

Ieo d.o.o, Špruhova 20, Mengeš, prekli-
cuje osebno delovno dovoljenje, št.
0424438975 z dne 5. 2. 1996, na ime Kono-
val Olga. s-15104

Potne listine

Babič Alen, Marezige 59, Marezige, ma-
loobmejno prepustnico, št. 27153. p-15084

Balja Andrej, Loče 25, Dobova, potni
list št. BA 291727. p-15117

Behrič Jasmina, Seliškarjeva 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 317124, izdala Upravna
enota Ljubljana 13. 8. 1992. s-15350

Bizjak Valerij, Ul. Cirila Kosmača 24,
Tolmin, maloobmejno prepustnico, št.
064298. p-15016

Blatnik Blaž, Ul. Saše Deva 8, Maribor,
potni list št. BA 504547. p-15119

Bolčina Danica, Župančičeva 1, Bled,
potni list št. BA 87675. p-15097

Burnić Lejla, Železnikarjeva ul. 21,
Ljubljana, potni list št. AA 993553. s-15008

Črnko Otilija, Dvorjane 73, Spodnji Du-
plek, potni list št. AA 657893. p-15017

Dautovič Šefik, Cesta na Vrhovce 5,
Ljubljana, potni list št. AA 598001. p-15060

Felja Branko, Gubčeva 2, Krško, potni
list št. BA 385983. p-15030

Felja Ljerka, Gubčeva 2, Krško, potni
list št. BA 348916. p-15028

Felja Natalija, Gubčeva 2, Krško, potni
list št. BA 385984. p-15029

Ferlič Stanko, Zg. Duplek 155, Zgornji
Duplek, potni list št. AA 391138. p-15018

Fujs Vitomir, Predanovci 13, Puconci,
potni list št. AA 772355. p-15049

Gregl Marija, Čelofigova 5, Kamnica,
potni list št. BA 29516. p-15091

Herlič Jaka, Ptujska c. 35, Pragersko,
potni list št. BA 103821. p-15092

Horvat Kosta, Ul. Staneta Rozmana 25,
Murska Sobota, potni list št. BA 300878.
p-15014

Jakopin Peter, Grahovo 83 b, Grahovo,
potni list št. AA 998706. p-15072

Jakopin Saša, Garhovo 83 b, Grahovo,
potni list št. AA 942322. p-15073

Jalovec Mirko, Glinškova ploščad 5,
Ljubljana, potni list št. AA 979072. s-15236

Jančič Dušan, Slomškova ul. 33, Ljub-
ljana, potni list št. BA 414662. s-15101

Jerebic Drago, Tomšičeva 11, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 53428. p-15062

Jerebic Mateja, Tomšičeva 11, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. BA 53429. p-15061

Jurovič Robert, Stare sledi 30, Prevalje,
potni list št. AA 091433. p-15106

Jusufspahič Denis, Dantejeva 7, Izola,
potni list št. BA 226262. p-15047

Kacjan Mojca, Zlatoličje 5/A, Starše,
potni list št. BA 99788. p-15022

Kačičnik Franc, Radizel, Račka 20, Ma-
ribor, potni list št. AA 370860. p-15080

Kisela Sašo, Prešernova cesta 34, Dom-
žale, potni list št. AA 365938. s-15274

Kodrič Maks, Petrovičeva ul. 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 303474. s-15009

Koren Matej, Vosek 41, Maribor, potni
list št. BA 029282. p-15034

Krumpak Alenka, Lucija, B. Jakca 17,
Portorož, potni list št. AA 514000. p-15111

Kuzelj Denis, Rozmanova, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 27548-45461.
p-15063

Leskovar Franc, Pohorskega odreda 7,
Slovenska Bistrica, potni list št. AA 379311.
p-15105

Lesničar Pučko Goran, Na jami 7, Ljub-
ljana, potni list št. BA 66299. p-15048

Lojen Robert, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
potni list št. AA 714825, izdala UE Ljublja-
na 23. 1. 1993. s-15336

Lovše Andrejka, Rogaška Slatina, potni
list št. BA 323764. p-15090

Ločniškar Andrej, Trnovec 19, Medvo-
de, potni list št. AA 169504. s-15297

Ločniškar Luka, Trnovec 19, Medvode,
potni list št. BA 288739. s-15298

Ločniškar Monika, Trnovec 19, Medvo-
de, potni list št. BA 23737. s-15299

Lukač Jožef, Dokležovje, Severna ul. 3,
Beltinci, potni list št. BA 114568. p-15118

Lukač Marija, Dokležovje, Severna ul.
3, Beltinci, potni list št. BA 114567. p-15071

Majstorović Ismeta, Matjaževa ul. 7,
Ljubljana, potni list št. AA 595210. s-15074

Marguč Ana, Gladomes 67, Zgornja Lož-
nica, potni list št. BA 143743. p-15053

Martulaš Sebastijan, Cesta v Staro vas 5,
Postojna, potni list št. AA 97559. p-15031

Maršič Fabrizio, Bazoviška 19, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 5889. g-15148

Mastinšek Marko, Ul. Silvire Tomassini
21, Gornja Radgona, potni list št. AA
519820. p-15025

Jarina d.d., Celovška 43, Ljubljana, pre-
klicuje štampiljko z napisom JARINA D.D.
Ljubljana - pravokotne oblike. s-15150

LIMCO d.o.o., Aškerčeva 20, Šmarje
Sap, preklicuje delovno dovoljenje št.
0424439346 z dne 21. 2. 1996 na ime Beši-
rović Šerif. s-15012

Osterman Milojka, Šmihel 50, Novo me-
sto, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 038/1332-94. g-15176

Sebanc Gorazd, Josipdol 19, Ribnica na
Pohorju, preklicuje štampiljko z napisom
Avtoprevoznik Sebanc Gorazd Josipdol 19,
Ribnica na Pohorju in štampiljko žiroraču-
na. p-15109

Skubic Vincenc, Poljanska cesta 89,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike 30 x 60 mm z napisom Skubic Vine,
Gostinska oprema, prjektiranje, izdelava,
montaža, Poljanska 85. s-15287

Izgubljene listine
preklicujejo
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Maver Kristjan, Cankarjeva 80, Nova
Gorica, petletno listino po VS, št. AI 64726.
p-15026

Maver Magda, Cankarjeva 80, Nova Go-
rica, petletno listino po VS, št. AI 64727.
p-15023

Mencigar Tatjana, Ručigajeva cesta 21,
Kranj, preklic potnega lista objavljen v
Uradnem listu, št. 12/96. s-15095

Mikolič Barbara, Ste Marie aux mines 2,
Tržič, potni list št. BA 179073. p-15101

Mislej Nada, Lucija, Kogojeva 11, Por-
torož, potni list št. AA 504992. s-15203

Njegovan Cvetka, Kočevarjeva 6/a, Ma-
ribor, potni list št. AA 546710. p-15116

Novak Nataša, Steletova 2, Ljubljana,
potni list št. AA 824017, izdala Upravna
enota Ljubljana 3. 3. 1993. s-15031

Pavlič Karolina, Brnica 33, Hrastnik,
potni list št. AA 855555. s-15254

Pehani Tomaž, Neubergerjeva 12, Ljub-
ljana, potni list št. AA 569597. s-15308

Plut Marjan, Kosinožiči BB, Poreč, pot-
ni list št. AA 61246. s-15312

Podvratnik Denis, Koroška c. 4, Šoštanj,
potni list št. BA 337868. p-15050

Preložnik Branko, Zeče št. 41, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 339021.
p-15052

Prpar Marjan, Mali vrh pri Šmarju 97,
Šmarje Sap, potni list št. AA 288509.
s-15085

Ravnihar Jana, Strahinj 77, Naklo, potni
list št. AA 924871. p-15104

Recek Viljem, Vučja vas 22, Ljutomer,
potni list št. AA 154583. p-15115

Repa Konrad, Drakovci 82, Ljutomer,
potni list št. AA 850037. p-15070

Rituper Gabrijela, Hajduk Veljkova 5/II,
Zaječar, potni list št. BA 417998. p-15015

Rogelja Kata, Bazoviška 7, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 350514. p-15085

Rošić Hajrudin, 25. maja 5, Turnišče,
potni list št. BA 123593. p-15032

Sbrizaj Maša, Resljeva 35, Ljubljana,
potni list št. AA 930552. s-15011

Simić Marko, Čokova 5, Lucija, Porto-
rož, potni list št. AA 200676. g-15113

Simić Petra, Lucija, Čokova 5, Portorož,
potni list št. AA 506478. g-15112

Snedic Matjaž, Cesta talcev 23/a, Kranj,
potni list št. AA 271111. s-15147

Škof Luka, Kneza Koclja 5, Ljubljana,
potni list št. AA 465077, izdala Upravna
enota Ljubljana 6. 10.1 992. s-15209

Škof Milan, Kneza Koclja 5, Ljubljana,
potni list št. AA 465079, izdala Upravna
enota Ljubljana 6. 10. 1992. s-15208

Škorja Boštjan, Pod Bellevuejem 29 a,
Rogaška Slatina, potni list št. BA 237424.
p-15149

Škrbec Kristina, Ig 414, Ig, potni list št.
AA 292778. p-15083

Špiljak Ivan, Podgorska cesta 60, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 372783.
s-15207

Štimac Dragana, Kočevska reka 32 a,
Kočevje, potni list št. AA737778. p-15058

Štimac Živko, Kočevska reka 32 A, Ko-
čevje, potni list št. AA 737773. p-15059

Trdan Milan, Brilejeva 19, Ljubljana,
potni list št. AA 225849, izdala Upravna
enota Ljubljana 4. 6. 1992. s-15231

Vagner Neža, Matjaševci 50, Kuzma, ma-
loobmejno prepustnico, št. 344/87. p-15024

Vidmar Janez, Lokev 5 B, Sežana, potni
list št. AA 031874. p-15103

Vidrih Marija, Hubadova 8, Ljubljana,
potni list št. AA 592831. s-15193

Vodnik Irma, Bistričina 4, Kamnik, pot-
ni list št. AA 100704. s-15293

Vogrinčič Alojz, Večeslavci 62, Roga-
šovci, maloobmejno prepustnico, št.
20688/84. p-15027

Vrhovnik Majda, Čopova 4, Lesce, potni
list št. AA 421752. p-15074

Zdolšek Ivan, Založe 64, Žalec, potni
list št. BA 032117. p-15107

Zrim Milan, Beethovnova 14, Ljubljana,
potni list št. AA 061343. s-15159

Druge listine

Absec Mojca, Levičnikova 2 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37900.
s-15134

Ahačič Aleš, Ob Savi 32, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5541. s-15015

Ahlin Robert, Velika Stara vas 10, Gro-
suplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 2641.
s-15010

Ahmetović Fikret, Miklošičeva 4/c,
Domžale, delovno knjižico. s-15248

Anderlič Bojan, Kidričeva 50, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
9457. p-15003

Andjelič Matej, Vošnjakova 4 b, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 195,
izdal LPP. s-15349

Andriševič Marko, Brilejeva 16, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico št. 9679.
s-15305

Antloga Franc, Ljubljanska 30, Postoj-
na, zavarovalno polico . g-15273

Antolin Boštjan, Partizanska 15, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu, št.
I/229 SSTP v Ljubljani, Kopališka 23.
p-15099

Antolič Marko, Kerenčičev trg 2, Or-
mož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7295, izdala UE Ormož. g-15324

Arhar Damijan, Prušnikova 65, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu SŠTS
Litostroj, izdano leta 1983. s-15051

Arifi Halil, Toneta Melive 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6310. p-15020

Balaneskovič Zoran, Agrokombinatska
cesta 76 A, Ljubljana, diplomo Litostrojske
šole v Ljubljani, izdana leta 1986. s-15340

Balon Vesna, Kregarjeva 40, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 13718. p-15125

Banfi Franc, Puconci 189, Murska Sobo-
ta, zavarovalno polico, št. 0291043. p-15079

Banovič Josip, Ul. svobode 20, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33110.
g-15125

Baričevič Franc, Zavoda 26, Sodražica,
diplomo, izdano leta 1982. g-15141

Barovič Romana, Vidovdanska 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4601.
s-15038

Bašič Denis, Breg 78, Polzela, spričeva-
lo 3. letnika CSŠ Velenje, šolsko leto 91/92.
g-15092

Baškovč Bernarda, Orlova ulica 18,
Ljubljana, spričevalo III. letnika Šole za me-
dicinske sestre - pediatrična smer, izdano
leta 1983 v Ljubljani na ime Nose Marija.
s-15220

Baškovč Bernarda, Orlova ulica 18,
Ljubljana, duplikat spričevala o zaključnem
izpitu Šole za medicinske sestre v Ljubljani.
s-15222

Baškovč Bernarda, Orlova ulica 18,
Ljubljana, preklic maturitetnega spričevala,
Srednje medicinske šole v Ljubljani, izdan
leta 1983 na ime Nose Marija, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 20/95. s-15221

Benčič David, Pot na Kal 1, Pivka, spri-
čevalo o končani OŠ, izdano leta 1992.
p-15001

Berce Silva, Bobrova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 128763,
S 597615, izdala Upravna enota Ljubljana.
s-15178

Berdajs Eva, Tbilisijska 98, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, izdal LPP.
s-15013

Beširović Muhamed, Begove kafane, Čo-
raliči, zaključno spričevalo Poklicne tesar-
ske šole, izdano leta 1978. s-15153

Bitenc Suzana, Ul. Gubčeve brigade 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1043719, ser. št. 115640.

Bizjak Gvidon, Vodnikovo naselje 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265376, št. reg. 86402. s-15025

Biščak Mirko, Suhadole 32 B, Komen-
da, spričevalo 3. 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje pedagoške šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1982. s-15233

Božič Gorazd, spričevalo Srednje šole
za elektrotehniko, izdano leta 1994. p-15008

Bobnar Jure, Celovška c. 163, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38405.
s-15034

Bone Miroslav, Kongresni trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66134, izdala Upravna enota Ljubljana, ser.
št. S 847859. s-15180

Boršič Vinko, Rogaška c. 19, Šmarje pri
Jelšah, diplomo Gradbene tehniške šolev
Ljubljani, izdana leta 1986. s-15332

Bratož Nina, Gosposvetska 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809082, izdala UE Kranj. g-15075

Bračko Blanka, Kobalova 18, Idrija, spri-
čevalo 3. letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-15200

Bregar Uroš, Jakčeva ulica 31, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 17411,
izdal LPP. s-15032

Brezigar, Gradnikove brigade 47, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE No-
va Gorica. p-15044

Brglez Ivan, Sp. Grušovje 20, Slovenske
Konjice, spričevalo, št. 190. p-15141

Budimlić Reuf, Brodarjev trg 12, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.83767, S 926657, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-15172

Bukovc Vlasta, Koritno 7, Jesenice, li-
stino. p-15123

Burzić Jasmin, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 1.letnika Srednje le-
sarske šole v Ljubljani, izdano leta 1992.
s-15137
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Celin Roman, Švabičeva 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20415, iz-
dal LPP. s-15319

Celič Ivan, Gorenje Sušice 42, Uršna se-
la, zaključno spričevalo Poklicne elektro šo-
le v Novem mestu, izdano leta 1977.
s-15088

Cener Marija, Serdica 114, Rogašovci,
delovno knjižico, ser. št. 181498, reg. št.
40518. p-15121

Čauševič Edita, Pod vinogradi 4, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33704.
g-15068

Černeka Kristjan, Na griču 10, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7971.
p-15010

Čop Damjan, Ljubljana, dijaško meseč-
no vozovnico, št. 31118. s-15313

Črček Janez, Veliki Gaber 81, Veliki Ga-
ber, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1995. s-15244

Čudič Ivana, Pestotnikova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146825, št. reg. 10285. s-15106

Čuček Vladimira, Ul. Jožefe Lacko 30,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.5648, izdala UE Ptuj. g-15077

Deželjin Milenko, Šolska 8, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 401.
g-15124

Demec Tatjana, Verovškova ulica 43,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Josipa Jurčiča, izdano leta 1983. s-15020

Demirović Selvir, Trubarjeva 89, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33480.
s-15035

Derganc Martin, Ul. Danila Bučarja 8,
Novo mesto, spričevalo 4. letnika zdrav-
stvene in tehnične usmeritve, izdano leta
1995. g-15347

Diaci Samo, Cesta oktobrske revolucije
7, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4942, izdala UE Laško. g-15084

Dimec Mojca, Veselova ulica 15 A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-15185

Dizdarević Adem, Cesta talcev 2, Jese-
nice, zavarovalno polico, št. 350332.
g-15110

Dizdarević Adem, Cesta talcev 2, Jese-
nice, vozniško dovoljenje. g-15259

Dolgan Ervin, Celovška c. 122, Ljublja-
na, vozovnico, št. 315 s sto procentnim po-
pustom. s-15157

Dolničar Vital, Brestova ulica 21, Cerk-
nica, spričevalo III. in IV. letnika Srednje
šole za oblikovanje v Ljubljani, izdanoleta
1976,1977. s-15226

Dougan Nina, Mirje 11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27110.
s-15198

Drenovec Martin, Brilejeva 21, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9286.
s-15294

Drkušič Ana, Ganglova 12, Metlika, spri-
čevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole , šolsko leto 79/80 in 81/82, na ime
Brinc Ana. g-15083

Drzg Marko, Mizarska 10, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 11135. p-15051

Durić Husein, Strmeckijeva ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-15188

Eržen Vilma, Danila Bučarja 8, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
22058. g-15346

Ercegovič Urban, Valvasorjeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo IV. letnika Šubičeve
Gimnazije, izdano leta 1995. s-15291

Erklavec Darja, Štebijeva cesta 16, Ljub-
ljana, vozovnico, št. 10 s 100 procentnim
popustom. s-15063

Erman Klavdija, Kekčeva ulica 17, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
247530, št. reg. 184414. s-15302

Feguš Franc, Repišče 6, Zgornji Lesko-
vec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20542. g-15278

Felicijan Robert, Lemberger 10 A, Nova
Cerkev, delovno knjižico. p-15036

Ferjančič Igor, Lukežiči 1, Renče, diplo-
mo Srednješolskega centra Branko Brelih
Nova Gorica - srednja šola kovinarske us-
meritve, izdana leta 1990. s-15245

Filipčič Laura, Cesta na Markovec 5, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.10973. g-15118

Frelih Damjana, Cankarjeva 28, Radov-
ljica, dijaško mesečno vozovnico. s-15197

Frelih Damjana, Cankarjeva 28, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23953. g-15321

Gabrovšek Dejan, Hudo 50, Radomlje,
indeks Srednje zdravstevne šole v Ljublja-
ni. s-15343

Garb Miha, Omersova ulica 49, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1991. s-15352

Garbajs Domen, Slomškova 17 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16293.
s-15007

Garić Mirsad, Tomšičeva c. 51, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25219.
p-15068

Gavez Aleš, Pokopališka ul. 1, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo, izdano leta 1990.
s-15289

Glamočanin Borivoje, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 74509, S 933706, izdala UE Ljubljana.
s-15303

Gluhovič Zoran, Trg 4. julija 8, Dravo-
grad, spričevalo 4. letnika, šolsko leto
1981/82. p-15054

Gobec Damjan, Podčetrtek, vozniško do-
voljenje. p-15138

Golob Mitja, Ivana Suliča 23, Šempeter,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-15013

Golubić Saša, Sostrska 45, Ljubljana,
spričevalo o končani Osnovni šoli Toneta-
Trtnika Tomaža, izdano leta 1990 v Ljub-
ljani. s-15217

Golubić Saša, Sostrska 45, Ljubljana,
spričevalo I. letnika Srednje elektrotehniš-
ke šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
s-15218

Gomboc Matej, Struževo 14 F, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 8686, št.
reg 46412, izdala UE Kranj. g-15325

Gorišek Angela, Ogorevec 18, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala Ue Ce-
lje. p-15146

Gorjan Rok, Tržaška 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38068.
s-15337

Gorup Julijana, Opatje selo 79, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-15043

Grabner Uroš, Trg 4. aprila 6 a, Mežica,
vozniško dovoljenje, izdala UE Ravne na
Koroškem. p-15147

Gradišar Alenka, Povšetova 12, Ljublja-
na, službeno izkaznico, izdal Telekom Slo-
venije. s-15065

Grebenc Ivan Marjan, Ilešičeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 169223, št. reg. 111019. s-15275

Grindl Srečko, Grobelce 7 B, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, št. 2222. p-15139

Grošelj Marko, Gorkičeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
392947, št. reg. 186925. s-15255

Grošelj Mateja, Kamniška 14, Domžale,
spričevalo Agroživilske šole v Ljubljani,
šolsko leto 88/89. s-15202

Gruden Borid, Zlato polje 17, Kranj, de-
lovno knjižico. s-15194

Gruden Mojca, Globočnikova ulica 25,
Ljubljana, carinsko izkaznico, št. 0303334.
s-15058

Gršič Boris, Šegova 16, Novo mesto,
spričevalo 1. in 2. letnika elektro šole, šol-
sko leto 79/80. g-15132

Habjan Jadran, Raubarkomanda 14, Po-
stojna, spričevalo o končani OŠ A. Globoč-
nika v Postojni, šolsko leto 1991/92.
g-15258

Habjan Jadran, Ravbarkomanda 14, Po-
stojna, spričevalo o končani OŠ. p-15082

Hafner Valerija, Pšata 74, Dol, spričeva-
lo 1. letnika Trgovske šole, šolsko leto
77/78, izdano na ime Jug Valerija. g-15113

Hajderović Dino, Strniševa 31, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32245.
s-15109

Hajranidi Perijan, Tržaška cesta 61,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Marjan-
Novak - Jovo. s-15252

Hajredini Rezak, Tržaška cesta 61, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Marjan Novak - Jovo.
s-15251

Hanžič Iztok, Rakovlje 19 a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 80331.
p-15039

Hlastec Andrej, Križevec 57, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10366.
p-15089

Hodžić Ervin, Dolenjska c. 67, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11595.
s-15030

Hodžić Nermin, Dolenska cesta 67, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11596.
s-15029

Holešek Bojan, Splitska ulica 62, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12473. p-15066

Horvat Blanka, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3516. s-15122

Horvat Štefanija, Rakičan, Štefana Ko-
vača 17, Murska Sobota, vozniško dovolje-
nje, št. 11055. p-15012

Hren Gabrijela, Črešnova 8, Zreče, spri-
čevalo 3. 4. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Srednje zdravstvene šole v Ce-
lju. s-15145

Hribar Jože, Mestne njive 12, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3093, izdala UE Novo mesto. g-15342
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Hribar Katja, Ponova vas 7 B, Grosup-
lje, indeks Srednje zdravstvene šole v Ljub-
ljani. s-15257

Hribar Marija, Kuraltova 21, Kranj, voz-
niško dovoljenje, št. S 734663, reg. št.
11813, izdala UE Kranj. p-15078

Huč Aleksander, Pot na Rakovo Jelšo
131, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 893135, št. reg. 136352.
s-15073

Hvastija Barbara, Saveljska cesta 60,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem zaključ-
nem izpitu Srednje vzgojiteljske šole in gim-
nazija Ljubljana, izdano leta 1992. s-15002

Inkret Janez, Tolstojeva 19, Vir, vozniš-
ko dovoljenje, kat. H, št. 25.326, izdala
Upravna enota Domžale. s-15210

Janc Mateja, Begunje 78, Begunje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20328.
g-15143

Janežič Franci, Miklošičeva ulica 1 B,
Domžale, delovno knjižico. s-15318

Janković Miloš, Trg Komandanta Stane-
ta 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1042917, št. reg 207316. s-15139

Januška Jože, Dobrje pri Dobovi 13, Do-
bova, spričevalo 3. letnika Srednje šole Krš-
ko, št. I-E 912. p-15093

Jazbar Jožica, Selo 98, Ajdovščina, de-
lovno knjižico. p-15137

Jazbec Karmen, Cesta 27. aprila 31,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17471. s-15094

Jež Dominik, Lože 31 A, Vipava, spriče-
valo 4. letnika Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. s-15256

Jež Peter, Vipavski križ 1 B, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S522283. g-15354

Jelič Borko, Šmihelska cesta 6, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije No-
vo mesto, izdano leta 1994. s-15267

Jerančič Janez, Hruševska cesta 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 173843. s-15238

Jeremič Marko, Preglov trg 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9761.
s-15021

Jerman Anton, Repnje 40, Vodice, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. BCEFGH, št. S
448495, št. reg. 77053. s-15196

Jurij Toni, Rozmanova 26, Piran, delov-
no knjižico. g-15277

Juvan Stojan, Ul. Jana Husa 57, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
Št.79922. s-15152

Kajdič Stanko, Črešnjevci 189, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 8619. p-15130

Kajfež Mitja Albin, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 70164. s-15100

Kanoni Matevž, Vošnjakova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo III., IV. letnika SŠGT
v Ljubljani. s-15240

Kantarević Edin, Šmartinska cesta 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 193129. s-15056

Karalić Senahid, Viška 44, Ljubljana, in-
deks in diplomo Gimnazije Moste. s-15338

Kastelic Darko, Vrzdenec 72, Horjul, de-
lovno knjižico. s-15296

Kastigar Andrej, Brinje c.I/53, Grosup-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala

Gimnazija Poljane dne 24. junija 1994.
s-15096

Kačič Deja, Hubadova ulica 49, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
204048, S 1013477, izdal MSNZ Ljubljana.
s-15290

Kelc Karl, Ljubljanska 17 b, Maribor,
diplomo, št. III-335/72-87. s-15247

Kenk Tomazin Marinka, Sebenje 49 d,
Križe, spričevalo 3. in 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Šole za medicinske sestre,
izdani na ime Kenk Marinka. s-15184

Kerin Robert, Veliko Mraševo 51, Krš-
ko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
13680. p-15132

Klasinc Luka, Rimska 16, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledi-
na. s-15339

Klavs Mateja, Jakčeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4346. s-15191

Klebanja Neža, Vandotova 37, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28156.
s-15183

Kleva Nasja, Prešernova 2, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 380. s-15050

Kljajić Milorad, Vojkova 7, Sežana, di-
plomo Poklicne gradbene šole v Ajdovšči-
ni. s-15271

Klun Mario, Lucija, Liminjanska 91, Por-
torož, zavarovalno polico, št. 276414.
g-15166

Kobal Barbara, Preglov trg 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S651674, ser. št. 196130. s-15187

Kocjan Rok, Veliki Gaber 85, Veliki Ga-
ber, letno spričevalo Gimnazije Novo me-
sto. g-15131

Kolman Bojan, Pod kostanji 2, Celje,
zavarovalno polico, št. AO 0299941.
p-15143

Kolšek Mica, Preglov trg 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8422.
s-15059

Kompara Debcrian, Bidovčeva 1, Ko-
per, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Piranu. g-15165

Koprivnikar Miro, Štangerske poljane 4,
Šmartno pri Litiji, zavarovalno polico, št.
0332655. s-15330

Korasa Urška, Gomile 17, Gabrje, Novo
mesto, indeks Fakultete za šport v Ljublja-
ni. s-15285

Korošec Aleksandra, Andričeva 16,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje ste-
klarske šole v Rogaški Slatini, izdano leta
1994. s-15283

Koselj Uroš, Doslovče 26 b, Žirovnica
64274, spričevalo o zaključnem izpitu elek-
trotehnike, izdano 30. 8. 1991 v Kranju.
g-15326

Kostić Špela, Litijska cesta 363, Ljublja-
na, spričevalo 4. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1995. s-15242

BGH, št. S 998629, št. reg. 206136.ca,
vozniško dovoljenje, kat. s-15232

Kovač Anja, Reboljeva ulica 11, Ljub-
ljana, spričevalo III., IV. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1994, 1995. s-15241

Kovač Matej, Koželjskega ul. 5, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 21461.
p-15069

Kovačević Veliborka, Ižanska 440 B,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
282. s-15235

Kovačević Zoran, Šinkov turn 31, Vodi-
ce, spričevalo III. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1993
v Ljubljani. s-15227

Kovačič Andrej, Ptujska ulica 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23923.
s-15037

Kovačič Robert, Posavskega ulica 24,
Ljubljana, spričevalo o končani Osnovni šoli
Borisa Ziherla v Ljubljani, izdano leta 1987.
s-15211

Kozolc Alenka, Košenice 512, Novo me-
sto, diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdana leta 1989. s-15272

Košenina Vesna, Frankovo 158, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18964, izdala UE Škofja Loka. s-15225

Košir Barbara, Celovška cesta 179, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole - gimnazija Ljubljana, izdano
leta 1995. s-15249

Košir Branko, Pod gozdom 5, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 71028. p-15077

Košir Matej, Pot na Bistrišk. pl. 14, Tr-
žič, vozniško dovoljenje, št. S 124524, ser.
št. 6444. p-15075

Kržišnik Robert, Škofjeloška c. 36 c,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo Srednje Agroživilske šole
v Ljubljani. s-15341

Kržišnik Valter, Šolska 15, Spodnja Idri-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
7314. p-15057

Kramar Marjan, Streliška ulica 22, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št 301006.
s-15246

Križaj Tina, Strahinj 88, Naklo, dijaško
mesečno vozovnico, izdal Alpetour Škofja
Loka. p-15081

Križman Darinka, Šmihel pod Nanosom
9, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10633. p-15041

Križnič Ervin, Gradnikova 19, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-15126

Krnec Primož, Faleška 3, Lesce, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 18645. g-15264

Krulc Stanko, Nad Vrbino 13, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5289,
izdala UE Brežice. p-15120

Krumpak Alenka, B. Jakca 17, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 12690, ser. št. 22729. g-15144

Kubale Bernarda, Jenkova c. 11, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20155. p-15067

Kugler Milica, Milčinskega 14, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu šivilske šole
v Celju. g-15076

Kugonič Martin, Skorno pri Šoštanju 25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 22067. p-15065

Kumelj Špela, Vrečkova ulica 5, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28554.
s-15027

Kumelj Špela, Vrečkova ulica 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
637859, št. reg. 43428. s-15028

Kump Jožef, Moravci 139, Mala Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6876. p-15129

Kuševič Zlatko, Meškova 4, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8714.
p-15134
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Lah Damjan, Golo Brdo 148, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 809. s-15186

Lap David, Štajerska ulica 70, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.S
1001166, ser. št. 181315. s-15040

Laura Jadranka, Gorišnica 118, Gorišni-
ca, spričevalo 3. letnika Gimnazije Ptuj, šol-
sko leto 91/92. g-15078

Likozar Urban, Glavna c. 14, Naklo, vo-
zovnico, št. 461876, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-15082

Lipavšek Peter, Mariborska 45, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24165.
s-15005

Lipovšek Nataša, Špitalič 13 A, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13801. s-15306

Lojo Boštjan, Kogojeva 5, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8118, iz-
dala UE Piran. g-15268

Lokoseliac Patricija, 9. korpus 1, Izola,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Kopru. g-15161

Lunaček Igor, Majaronova ulica 4, Ljub-
ljana, diplomo Fakultete za arhitekturo,grad-
beništvo in geodezijo, izdana leta 1970.
s-15007

Lupšina Stanislav, Cesta 4. julija 54, Krš-
ko, spričevalo o končani OŠ v Krškem1960
leta in konačni poklicni šoli EGŠ v Maribo-
ru, izdan leta 1963. p-15124

Magajna Julija, Mihov Štradon 19, Ljub-
ljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Bežigrad. s-15345

Magister Marjetka, Ul. Željka Tonija 12,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Peda-
goške gimnazije v Ljubljani, letnik 79/80 in
80/81. s-15282

Malnar Gašper, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1013413, št. reg. 201992. s-15116

Maracina Emilija, Babiči 15/A, Marezi-
ge, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7700. g-15108

Marinič Barbara, Goriška cesta 6, Do-
brovo, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Novi Gorici, izdano
leta 1993. s-15284

Marić Gordana, Čečava, diplomo Sred-
nje pedagoške šole v Ljubljani, šolsko le-
to85/86. s-15269

Markovič Ljubomir, Tržaška 47, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3655.
p-15114

Markun Majda, Visoko 86, Visoko, ma-
turitetno spričevalo, šolsko leto 83/84.
g-15156

Martinec Anton, Rakičan, Cankarjeva
30, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
8317. p-15055

Martinčič Janez, Zabretova 15B, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 18401.
s-15201

Marušić Jadranka, Maroltova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,št.
21484, S 889015, izdala UE Ljubljana.
s-15212

Matošec Matjaž, Jakčeva 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18386.
s-15168

Maček Lea, Ljubljanska cesta 15, Vrhni-
ka, spričevalo 3. letnika Gimanzije Ledina,
izdano leta 1994. s-15314

Maček Marija, Reka 28/a, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 964226,
izdala UE Laško. p-150863

Medvedič Nataša, Pohorskega bataljona
17, Ljubljana, delovno knjižico. s-15019

Mihelčič Mihael, Trg oktobrske revolu-
cije 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje Agroživilske šole - smer ve-
terinarski tehnik, izdano leta 1883. s-15239

Mikez Milan, Mestinje 19, Podplat, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 3957.
p-15005

Miklič Boštjan, Sp. Rudnik c. II 35, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.9663.
s-15301

Milač Maja, Zg. Pirniče 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
188527, št. reg. 188527. s-15174

Milenovič Milena, Cerklje ob Krki 265,
Cerklje/Krki, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 7709, izdala UE Brežice. p-15135

Milev Radmila, Pšajnovica 7, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18569.
s-15199

Mitoševič Neven, Kampel 66, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-15126

Mlakar Alenka, Prešernova ulica 44,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št.139818, S 414928, izdala Upravna enota
Ljubljana. s-15316

Mlakar Franc, Žabjak 28, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 11965.
g-15080

Mlakar Igor, Gotska ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597487, ser. št. 128775. s-15054

Mlačnik Boštjan, Leška 7, Mežica, di-
plomo Srednje šole tehniško naravoslovne
in pedagoške usmeritve Ravne na Koroš-
kem, izdana leta 1990, št. S-563. s-15175

Možina Andreja, Grajska 41, Bled, letno
vozovnico, na relaciji Bled-Radovljica.
g-15089

Moračanin Miomir, Černetova ulica 7 a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCE-
FGH, št. 123536, S 843984, izdala UE Ljub-
ljana. s-15219

Mošnik Matej, Matije Blejca 8, Kamnik,
spričevalo 4. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-15300

Močnik Andrejak, Smerdujeva ulica 6,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šo-
le za farmacijo in zdravstvo v Ljubljani,
izdano leta 1987. s-15237

Močnik Neva, Branik 27/D, Branik, spri-
čevalo Lesarske šole. g-15281

Muc Borut, Križevska vas 34, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije v
Črnomlju, izdano leta 1981. s-15292

Muratagić Harijet, Tugomerjeva ulica
20, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ri-
harda Jakopiča, izdano leta 1991. s-15023

Nezirovič Slobodan, Hrastovec 1, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22472, izdala UE Velenje. p-15064

Nograšek Zlatica Bojana, Mali Lipoglav
8, Šmarje Sap, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 652743, št. reg. 136640. s-15204

Nonkovič Maša, Celovška 144, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 37586.
s-15138

Novak Alojz, Kroška ul. 29, Banovci,
vozniško dovoljenje, št. 22643. p-15098

Novak Jean Claude, Štihova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1042278, št. reg. 163711. s-15195

Oblak Katja Martina, Verd 86, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 420.
s-15048

Orel Janja, Erjavčeva 2, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, št. 40470. g-15322

Ostrouška Milka, Nika Šturma 2, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1201.
p-15042

Otoničar Ines, Loško 17, Cerknica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 23663, izdal-
LPP. s-15171

Palčnik Igor, Levec 75, Petrovče, voz-
niško dovoljenje. p-15033

Pan Irena, Tabor 7, Ljubljana, zavaro-
valno polico, št. 215672. s-15128

Panjan Katja, Jakčeva 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 25791.
s-15004

Pantelič Goran, Beblerjev trg 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003248, ser. št. 142663. s-15243

Paulec Robert, Hum pri Ormožu 54 B,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
8433, izdala Upravna enota Ormož 28. 6.
1994. s-15304

Pavlič Karmen, Sečovlje 95, Sečovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 31974,
reg. št. 8441. g-15123

Pačnik Darja, Ledina 92, Sevnica, diplo-
mo, št. U-122/90 z dne 11.6.1990. g-15320

Pejović Zoran, Rožna dolina c. X 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 413244, reg. št. 122804. s-16036

Pelko Jožef, Stritarjeva 23, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1590. p-15004

Perger Aleš, Ul. heroja Marinclja 2, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11408. p-15108

Perhavec Anka, Poljanska 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico št. 16700.
s-15344

Pesrl Mateja, Ul. Tomšičeve brigade 11,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33075. p-15006

Pestotnik Dejan, Regentova ulica 9, Ma-
ribor, indeks PTT SŠC v Ljubljani. s-15103

Petelinkar Sonja, Sora 42 a, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4498.
s-15042

Petrič Avgust, Zoisova 32, Bohinjska Bi-
strica, spričevalo o zaključnem izpitu Živil-
ske šole v Mariboru, št. 633. g-15142

Petrič Franc, Pšenična polica 20, Cerklje
na Gorenjskem, indeks Dopisne delavske
univerze Univerzum - Tehniška strojna šola
v Ljubljani. s-15229

Pečirer Barbara, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje. g-15265

Pečnik Matej, Spodnji kraj 35, Prevalje,
spričevalo III. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 1994. p-15110

Pinterič Vesna, Negova 37, Spodnji
Ivanjci, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu Pedagoške akademije, št. 9,izdano le-
ta 1989. g-15333

Pirc Jure, Na zelenici 5 a, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 5240. s-15295

Pirnat Julija, Ul. Bratov Učakar 16, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpituGim-
nazije Vič, izdano leta 1994. s-15205
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Piršič Anton, Rada Simonitija 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-15136

Plahuta Damjana, V. Kejžarja 37 a, Jese-
nice, spričevalo, šolsko leto 90/91. g-15107

Plajnšek Roman, Gorca 58/A, Podleh-
nik, preklic delovne knjižice, objavljen v
UL RS, št. 5/96. p-15096

Planinšek Marijan, Gubčeva 7, Slovenj
Gradec, spričevalo slikopleskarske poklic-
ne šole v Mariboru, št. 35-80. g-15167

Požar Simonca, Orešje 95, Ptuj, spriče-
valo 2. in 3. letnika, šolsko leto 90/91 in
91/92. g-15093

Podgoršek Milena-Dragica, Cesta 24. ju-
nija 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 81846. s-15022

Pogačar Rudi, Tomšičeva 11, Piran, de-
lovno knjižico. g-15169

Pogačar Rudi, Krpanova 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 22047. p-15088

Poje Stanislava, Cesta v hrib 18, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1991. s-15331

Poljšak Klara, Šišenska cesta 9 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
394164, ser. št. 145561. s-15061

Ponikvar Andrej, Ižanska cesta 96 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 733890, ser. št. 130286. s-15060

Potočnik Slavko, Vengustova 22, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 41430. p-15140

Povh Darko, Jeretinova 20, Celje, spri-
čevalo 1. 2. in 3. letnika. p-15087

Povh Janez, Tepanje 17, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.8970. p-15122

Povšič Dušan, Ig 337, Ig, spričevalo 4.
in 5. letnika Učiteljišča v Ljubljani, izdana
leta 1968 in 1967. s-15136

Povšič Dušan, Ig 337, Ig, spričevalo o
zaključnem izpitu Učiteljišča v Ljubljani,
izdano leta 1968. s-15311

Pozderec Janez, Melinci 137/b, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 20292. p-15133

Prebeg Petra, Gradnikova 67, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24449. g-15087

Preksavec Peter, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0296830,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-15097

Prelesnik Katja, Hrovača 32, Ribnica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1326 in 2308,
izdal SAP Ljubljana. s-15055

Prezelj Franc, Podljubnik 152, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 7299. g-15130

Pristavec Angelca, Podpeč 39 b, Preser-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
60826. s-15309

Prosenc Nevenka, Serjuče 12, Moravče,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5641.
s-15154

Pungaršek Breda, Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, spričevalo 3. letnika Srednje gradbe-
ne šole v Celju, izdano leta 1994. s-15234

Pučurica Elvir, Cesta 24. junija 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12673.
s-15111

Pšeničnik Jožica, Kočno 17, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9505. p-15142

Radman Maja, Drabosnjakova 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 204.
s-15182

Radoman Klemen, Ruska 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3270.
g-15146

Ramić Smail, Jezerska 59, Bosanska
Krupa, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne gradbene šole Ivana Kavčiča, smer
KV zidar, izdano leta 1981. s-15335

Ranfl Andrej, Dunajska 105, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5361.
s-15177

Rebolj Dušan, Župančičeva ulica 8,
Ljubljana, spričevalo III, IV. letnika in spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1993,1994. s-15213

Redžič Rusmira, Jakčeva 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3817, izdal
LPP. s-15216

Reissner Tadej, Količevo 11 A, Domža-
le, dijaško mesečno vozovnico, št. 3116 -
kombinirana. s-15045

Remetić Goran, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, spričevalo III. letnika Srednješo-
le za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izda-
no leta 1992. s-15214

Repnik Majda, Vrhpolje pri Kamniku
186, Kamnik, dijaško mesečno vozovnico,
št.BGH, št. 1631. s-15189

Resinovič Maša, Brilejeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12392.
s-15026

Resnik Janja, Kokošnje 12, Dob/Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Kamniku. g-15334

Rožič Anže, Brezje 5, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. H, št.23533. g-15170

Robič Annett, Celestinova 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7182.
s-15114

Rosina Uroš, Nova vas pri Ptuju 27 c,
Ptuj, dijaško mesečno vozovnico, št. 35903.
s-15049

Roter Nada, Prekopa 31, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 737898.
p-15021

Rous Jurij, Janova 4, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 4453. s-15315

Rovanšek Frančišek, Pot v gozd 11,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 3830, izdala Upravna enota
Grosuplje. s-15014

Rošić Senada, Rožna dolina c. XV 20 A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-15016

Rupnik Andreja, Ukmarjeva 18, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7909, izdala UE Piran. g-15266

Rus Jožef, Podlehnik 16, Podlehnik, de-
lovno knjižico, št. 14840. p-15045

Sagadin Branko, Ptujska gora 90, Ptuj-
ska gora, vozniško dovoljenje, kat. BF, št.
2852, izdala UE Ptuj. g-15070

Sakara Mateja, Krkavče 92, Šmarje/Ko-
per, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper,
letnik 1995. g-15091

Saldič Stanko, Čolnišče 45, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9220. p-15131

Savič Saša, Kidričeva 7, Kočevje, hra-
nilno knjižico, št. 1135417, izdana od HKS
Kočevje. s-15270

Sašak Maja, Sp. Rudnik c. 4/2, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 1994. s-15173

Schneider Etbin, Malgajeva 12, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu RŠC Vele-
nje. g-15121

Seferovič Slavko, Obrežje 25, Zidani
most, spričevalo o končani OŠ , št. 1/70-30.
g-15317

Selan Samo, Leninov trg 1, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1995. s-15190

Sešek Boris, Merčnikova ulica 3, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 342477, izdala
Zavarovalna družba Adriatic. s-15351

Slabanja Irena, Ulica bratov Rozmanov
4, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazi-
je Moste, izdano leta 1981. s-15288

Slomšek Brigita, Grobelno 130, Grobel-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št.
5055, izdala Šentjur pri Celju. p-15144

Slunjski Željko, Roje 4, Mirna, diplomo
Srednje ekonomske naravoslovne matema-
tične in pedagoške šole v Brežicah, izdana
leta 1987. s-15181

Smolej Miran, Majšperk 59, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
14281. g-15120

Sodnik Aleksander, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje šole tehničnih strok in osebnih storitev.
s-15099

Stare Danica, Zgornje Pirniče 40 c, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446857, ser. št. 174705. s-15057

Stegel Tomaž, Kajuhova 4, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11494.
p-15128

Stipancich Luciano, Kajuhova 17, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, iz-
dala UE Izola. p-15148

Stopinšek Jure, Gmajna 29, Notranje Go-
rice, dijaško mesečno vozovnico, št. 165.
s-15018

Stupan Uroš, Lambergarjeva 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 14034.
s-15041

Sunesilo Darja, Britof 390, Kranj, vo-
zovnico, št. 461494. g-15086

Suzić Sašo, Glavarjeva ulica 12 A, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Srednje ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-15329

Svet Marija Milena, Šempeter 159, Šem-
peter v Sav. dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1005241. p-15076

Šala Peter, Poljska pot 12 A, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje glasbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1994. s-15044

Šestir Silva, Šmartno ob Dreti 42, Šmart-
no/Dreti, zaključno spričevalo Srednjeeko-
nomske šole, na ime Lesjak Silva. g-15323

Šibič Martina, Brilejeva 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15654.
s-15105

Šink Jurka, Trnje 11, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9785.
s-15155

Šinkovec Mladen, Resljeva cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23764, S 352755, izdala UE Ljubljana.
s-15223

Škarja Biserka, Draga pri Šentrupertu 10,
Šentrupert, spričevalo 3. in 4. letnika Sred-
nje vzgojiteljske šole v Ljubljani. s-15328
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Škedelj Joško, Videm 92, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
16620. s-15079

Šober Leonida, Šetalište 13. divizije 16,
Rijeka, diplomo Galsbene akademije v Ljub-
ljani. s-15206

Šolar Jože, Gorkičeva 14, Ljubljana,
spričevalo III. letnika Srednje gradbene in
ekonomoske šole v Ljubljani, izdano leta
1994. s-15230

Špende Franc, Cvetlična ulica 17, Na-
zarje, zaključno spričevalo Srednje lesarske
šole v Škofji Loki, izdano leta 1979. s-15024

Štancer Helena, Aškerčeva 3, Celje, po-
trdilo o opravljenem zaključnem izpitu Sred-
nje gostinske šole. g-15069

Štaus Marjan, Ižakovci 46, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 8865. p-15011

Štefančič Alenka, Dolenjska cesta 112,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
013393. s-15253

Štolfa Ivan, Ivanji grad 23, Komen, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani. g-15133

Mujkanović Fadil, Bevkova 12/21, Aj-
dovščina, spričevalo 1., 2., 3. letnika in di-
plomo Poklicne gradbene šole Veno Pilon v
Ajdovščini. g-15158

Tanko Mirko, Sušje 11, Ribnica, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABGH, št. 1563, izdala
Upravna enota Ribnica. s-15215

Tavčar Renata, Kovorska c. 13, Tržič,
vozniško dovoljenje, št. S 968678. p-15035

Tekavec Vesna, Novo Polje c. XXI 7 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889076, ser. št. 175851. s-15052

Tilli Jože, Murska Sobota, spričevalo,
šolsko leto 78/79. p-15095

Tomaž Lilija, Šempeter 261, Šempeter v
Sav. dolini, zavarovalno polico, št. 0291073.
g-15280

Tomažič Barbara, Sebenje 50 B, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 7639.
g-15163

Tomc Vera, Križevska vas 29, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 282, iz-
dala UE Metlika. g-15072

Tomšič Darko, Lucija, Kozinova 10, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 25645. g-15164

Tonja Mateja, Sveti Duh 40, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20852. g-15129

Tovornik Marija, Križevniška 5, Ljub-
ljana, indeks Visoke šole za socialno delo v
Ljubljani. s-15001

Trajkovska Frančiška, Pivška 3, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3361,
izdala UE Postojna. p-15009

Travnikar Mojca, Križna 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12651.
s-15033

Trpin Karmen, Tržaška cesta št. 101, Lo-
gatec, spričevalo o končani Osnovni šoli v
Logatcu, izdano na ime Hladin Karmen.
s-15098

Trškan Špela, Preglov trg 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11211, iz-
dal LPP. s-15179

Udovič Ivan, Kuteževo 4 D, Ilirska Bistri-
ca, spričevalo Srednje gradbene in ekonom-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1978. s-15112

Umerzel Alojz, Dobležiče 24, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 835.
p-15046

Urekar Edvard, Mihalovec 67/a, Dobo-
va, spričevalo, šolsko leto 77/78 in 78/79.
g-15279

Utroša Nikić Brigita, Dr. Zdravka Kuči-
ča 41, Rijeka, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje medicinske šole v Rakičanu, iz-
dano leta 1983. g-15090

Uvodić Andrej, Na Rojah 25, Ljubljana,
diplomo Srednje pedagoške šole v Ljublja-
ni, izdana leta 1990. s-15286

Valant Jasna, Ul. M. Šlajmerja 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11782.
s-15192

Valič Suzana, Plače 28, Ajdovščina, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Upravno admi-
nistrativne šole v Kopru, izdano leta 1971,
na ime Bavčar Suzana. g-15081

Vapetič Dejka, Polje cesta VI 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.S
296905, št. reg. 20838. s-15102

Vatralj Miroslav, Cankarjeva 44, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCDE.
p-15094

Vehovec Jure, Breg 22, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
846850,ser. št. 159933. s-15262

Veldin Mirko, Skrbinškova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 730676, ser. št. 189897. s-15046

Velič Alma, Papirniški trg 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17777.
s-15160

Vengust Majda, Poljska pot 5, Škofja
vas, delovno knjižico. p-15037

Verbič Dušan, Zgornji Brnik 136, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S809753, reg. št. 40881. s-15250

Večerič Margareta, Dvor 11, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13475. p-15002

Vidmar Boštjan, Mencingerjeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 153205, S 973573, izdala UE Ljubljana.
s-15224

Viher Danjela, Kidričeva 32, Nova Gori-
ca, delovno knjižico. p-15127

Viher Smilja, Kidričeva 32 A, Nova Go-
rica, diplomo Naravoslovno srednješolske-
ga centra Nova Gorica, izdana leta 1988.
g-15261

Viher Smilja, Kidričeva 32 A, Nova Go-
rica, spričevalo VI letnika Srednje šolskega
centra v Novi Gorici, letnik 1988. g-15263

Vodopivec Vinko, Glinškova ploščad 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. 70693. s-15062

Volf Petra, Kržičeva 6, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 5008. s-15039

Volf Tanja, Petrovo brdo 15, Podbrdo,
potrdilo o znanju CPP, št. 2309. p-15056

Voroš Jožef, Velika Polana 185/b, Veli-
ka Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12027. p-15040

Vovk Manja, Zg. Bitnje 200, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
599657, ser. št. 33335. g-15162

Vozlič Frančiška, Užiška ul. 20, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5312. p-15100

Vrezec Marko, Ul. 28. maja 51, Ljublja-
na, diplomo Kadetske šole za miličnike, iz-
dana leta 1990. s-15066

Vrečar Irena, Sneberska 15 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17262.
s-15353

Vrečko Danijel, Teharska 120, Celje,
vozniško dovoljenje. p-15038

Vrhovnik Majda, Čopova 4, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18633.
15260

Vrstovšek Drago, Prisoje 24, Prevalje,
spričevalo. p-15019

Zagrljača S., Ragovska 10 a, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 1-AO-01, št.
285634. g-15348

Zajc Katarina, Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8872. s-15135

Zajc Mitja, Cesta dr. T. Zajca 16 a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, št. 11503.
g-15327

Zalogar Breda, Rodica, Kettejeva ul. 10,
Domžale, spričevalo 3. letnika Srednje eko-
nomske šole Rudolfa Maistra, izdano leta
1994. s-15307

Zavnik Ingrid, Sv. Anton, Gregoriči 45,
Koper, maturitetno spričevalo. g-15119

Zavrl Janez, Slape 159, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 144475.
s-15115

Zemljak Aleš, Grahovo 65 A, Grahovo,
zavarovalno polico, št. 320262. g-15140

Zgonc Mateja, Srednjevaška ulica 25,
Lavrica, potrdilo o usposobljenosti za vodi-
telja čolna št. 02/13-4770/2-95, izdala Pri-
staniška kapitanija Koper. s-15228

Zmaič Rudolf, CBE 100, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, izdala UE
Metlika. g-15071

Zorin Iztok, Kidričeva 54, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
12201. p-15145

Zupanc Karmen, Kozinova ulica 5, Lu-
cija, Portorož, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 27075. s-15043

Zupančič Mihael, Cesta oktobrske rev.
11 ae11, Trbovlje, potrdilo o opravljenem
izpitu za varstvo pri delu, izdano leta 1975.
s-15151

Žagar Aleksandra, Nanoška 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 28899.
s-15053

Železnik Alan, Goriška 1, Piran, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. S 26928.
g-15117

Žerak Anton, Sv. Florjan 46, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. 2094.
p-15006

Židanek Dejan, Podpeška c 252, Notra-
nje Gorice, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Vič, izdano leta 1995. s-15064

Žitko Olga, Krožna c. 10, Koper, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 23900. g-15276

Žnidar Robert, Polje 5, Zagorje, vozov-
nico SP 3, št. 248. s-15017

Žnidarič Srečko, Kolodvorska cesta 22
B, Pivka, diplomo Srednje policijske šole,
izdana leta 1985. s-15003

Žolnir Bojan, Gorica 57 a, Celje, zavaro-
valni polici, št. 0292389 in 0188594.
g-15067
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