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Register političnih
organizacij

Št. 0001/2-6-S-D70/96-1 Ob-4261

Ime stranke Gibanje za človeške pravice
se spremeni tako, da se glasi Komunistična
partija Slovenije.

Sprememba imena stranke se vpiše v re-
gister političnih strank.

LJUBLJANA

Srg 95/05924 Rg-43750

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05924 z dne 31. 5. 1996, pri subjektu
vpisa EL-TRIMA, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Herbersteino-
va 21, sedež: Herbersteinova 21, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/23895/00, vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala in uskladitev dejavno-
sti, s temile podatki:

Matična št. 5793114
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zver Štefan ml., Ljublja-

na, Herbersteinova 21, vložek 732.500 SIT,
Živkovič Marjana, Ljubljana, Potrčeva 6,
vložek 35.000 SIT in Zver Štefan st., Ljub-
ljana, Potrčeva 6, vložek 732.500 SIT, vsi
vstopili 1. 7. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1996: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,

mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 92623 Druge
športne dejavnosti.

Rg-30680

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/05083 z dne 14. 11. 1995 pri subjektu
vpisa REMONT, podjetje za vzdrževanje
in trgovino, d.o.o., Ljubljana, sedež: No-
vo Polje, c. III/20, Ljubljana, pod vložno
št. 1/08052/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, zastopni-
ka in ustanovitelja ter uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5632838
Firma:  REMONT  AVTO,  družba  za

vzdrževanje in trgovino, d.o.o.
Skrajšana  firma:  REMONT  AVTO,

d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Dolenjska cesta 11
Ustanovitelja: Habič Mitja, izstop 23. 10.

1995; Vučko Robert, Ljubljana, Avgustin-
čičeva ulica 30, vstop 23. 10. 1995, vložek
1,001.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: za-
stopnik Habič Mitja in direktor Vučko Ro-
bert, razrešena 23. 10. 1995; Gavrilov Zvon-
ko, Ljubljana-Polje, Novo Polje, C. III/20,
razrešen 23. 10. 1995 kot zastopnik in ime-
novan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 11. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 50101 Trgovina na debe-
lo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem.

Rg-30683

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04804 z dne 9. 11. 1995 pod št. vložka
1/26970/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5920906
Firma:  SILVA  VODNIK  IN  PART-

NER, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: SILVA VODNIK IN

PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Litija, Jerebova ulica 2
Ustanovitelja: Vodnik Emerson in Vod-

nik Silva, oba iz Save, Spodnji Log 46, vsto-
pila 5. 10. 1995, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Vodnik Emerson in namestnica direk-
torja Vodnik Silva, imenovana 5. 10. 1995,
zastopata družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgo-
vina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Tr-
govina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-30685

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04668 z dne 9. 11. 1995 pod št. vložka
1/26973/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913730
Firma:  BOŽNAR  IN  PARTNER,  ti-

skarstvo, grafični inženiring in trgovina,
d.n.o., Ljubljana, Celovška 95a

Skrajšana firma: BOŽNAR IN PART-
NER, d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 95a
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Sivka Matjaž, Ljubljana,

Kosovelova 19, vložek 9.000 SIT, in Bož-
nar Tatjana, Ljubljana, Rožičeva 6, vložek
1.000 SIT – vstopila 19. 9. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Sivka Matjaž, imenovan 19. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Dru-
go založništvo; 2221 Tiskanje časopisov;
2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo
in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja
tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 512 Trgovina
na debelo s kmetijskimi surovinami in živi-
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mi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 515 Tr-
govina na debelo z nekmetijskimi polizdel-
ki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 521 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 631 Pre-
kladanje, skladiščenje; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 652
Drugo finančno posredništvo; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 742 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje; 744
Ekonomska propaganda; 748 Raznovrstne
poslovne dejavnosti.

Rg-30686

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04780 z dne 9. 11. 1995 pod št. vložka
1/26976/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5918413
Firma: DOBRA VOLJA SMERDU, in-

formiranje, trgovina in storitve, k.d.
Skrajšana  firma:  DOBRA  VOLJA

SMERDU, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ljubljana, Krakovski nasip 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Smerdu Tomaž, odgovor-

nost: odgovarja s svojim premoženjem, in
Jankovič Vlasta,odgovornost: ne odgovarja
oba iz Ljubljane, Krakovski nasip 4, vstopi-
la 29. 9. 1995, vložila po 1.000 SIT.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smerdu Tomaž, imenovan 29. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 11. 1995: 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgo-
vina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52486 Trgovi-
na na drobno z umetniškimi izdelki; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 85142 Alternativne oblike zdravljenja;

9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9303 Druge storitve za nego te-
lesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30689

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02004 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa  SLOVENSKI  PLINOVODI,  d.o.o.,
Podjetje za projektiranje, izgradnjo ter
distribucijo plina in vode, Ljubljana, Vo-
dovodna ulica 1, sedež: Vodovodna ulica
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/19885/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 375,159.540,35 SIT
Ustanovitelj: COSTRUZIONI DONDI

S.P.A., Italija, Rovigo Viale Delle industrie
9, vstop 30. 7. 1992, vložek 366,675.902,15
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30690

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12841 z dne 26. 9. 1995 pod št. vložka
1/26784/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5859913
Firma: INŠTITUT ZA PSIHOLOŠKE

ALTERNATIVE, Ljubljana, The Institu-
te for Psychological Alternatives, Ljub-
ljana

Skrajšana firma: INŠTITUT ZA PSI-
HOLOŠKE ALTERNATIVE, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Tržaška 118
Ustanovitelj: ALPHA CENTER, d.o.o.,

Ljubljana, Tržaška 118, vstop 1. 6. 1994,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Hafner Marija, Škofja Loka, Bin-
kelj 17, imenovana 1. 6. 1994, kot direktori-
ca in vodja zavoda zastopa zavod brez ome-
jitev.

Dejavnost se glasi: psihološka diagno-
stika, psihoterapija; svetovanje na področju
sproščanja in razvijanja človekovih poten-
cialov; raziskovalno razvojne storitve v živ-
ljenjskem in delovnem okolju in na celot-
nem področju dejavnosti zavoda; organizi-
ranje in izvajanje izobraževanja v obliki se-
minarjev, tečajev, predavanj, delavnic,
simpozijev in podobnih oblik izobraževa-
nja; založniška in izdajateljska dejavnost;
zastopanje neprofitnih organizacij.

Rg-30691

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04880 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/26890/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5918677
Firma: MB ŠKRABA, k.d., trgovina,

proizvodnja in storitve, Ig
Skrajšana firma: MB ŠKRABA, k.d., Ig
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ig pri Ljubljani, Ig 79
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Škraba Milan in Jerot Bran-

ka, oba z Iga pri Ljubljani, Ig 79, vstopila
3. 10. 1995, vložila po 1.000 SIT, odgovor-

nost: Škraba Milan odgovarja s svojim pre-
moženjem, Jerot Branka pa ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Škra-
ba Milan, imenovan 3. 10. 1995, kot kom-
plementar zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2522 Proizvodnja embalaže iz pla-
stičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3430 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3541 Proizvodnja motornih koles;
3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja
vozil za invalide; 3640 Proizvodnja šport-
nih izdelkov; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge šport-
ne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Rg-30700

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04693 z dne 7. 11. 1995 pod št. vložka
1/26953/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zavod s temile podatki:

Matična št.: 5918243
Firma: ŠOLA ZA RAVNATELJE, Žu-

pančičeva 6, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Župančičeva 6
Ustanoviteljica: Republika Slovenija, vs-

top 8. 9. 1995, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-

ren Andrej, Maribor, Fochova 27, imeno-
van 8. 9. 1995, kot vršilec dolžnosti direk-
torja zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 11. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodi-
ke; 804 Izobraževanje odraslih in drugih izo-
braževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30703

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/12853 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa FOOD SISTEM, svetovanje, prodaja
in proizvodnja živilskih, konditorskih in
slaščičarskih artiklov, d.o.o., Brodarjev
trg 3, Ljubljana, sedež: Brodarjev trg 3,
Ljubljana, pod vložno št. 1/06172/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo firme, ustanoviteljev in osnovnega
kapitala, uskladitev in spremembo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5366810
Firma:  FOOD  SISTEM,  svetovanje,

prodaja, razvoj in proizvodnja živilskih,
konditorskih  in  slaščičarskih  artiklov,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Končan Branka, Ljublja-

na, Brodarjev trg 3, vstop 10. 9. 1990, vlo-
žek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
ja; Talignani Amilcare, izstop 1. 6. 1994;
Franzellin Renato, Les Ligures Monaco,
Rue Honore Labande 2, vstop 1. 6. 1994,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piško-
tov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic;
1585 Proizvodnja testenin; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Tr-
govina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 553 Gostinske storitve
prehrane; 554 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 743 Tehnični preizkusi in analize;
744 Ekonomska propaganda; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30704

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14582 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/26881/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos iz TS v Murski Soboti, spre-
membo firme in sedeža ter uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5845505
Firma: BTC Trgi, trgovina in storitve,

d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 152
Skrajšana  firma:  BTC  Trgi,  d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 152
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blagovno trgovinski cen-

ter, d.d., Ljubjana, Šmartinska 152, vstop
1. 4. 1994, vložek 1,500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bizaj Rudolf, Cerknica, Lovkova ul.
12, imenovan 27. 5. 1994, zastopa družbo z

omejitvijo, da sklepa pogodbe nad tolarsko
protivrednostjo 20.000 DEM in daje poroš-
tva po soglasju upravnega odbora ustanovi-
telja.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 6312 Skladišče-
nje; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi.

Rg-30707

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01294 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DELOZA, Podjetje za proizvodnjo
delovne, zaščitne in ostale konfekcije, Za-
gorje ob Savi, p.o., sedež: Cesta zmage 7,
Zagorje ob Savi, pod vložno št. 1/00454/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pravne
posledice lastninskega preoblikovanja, spre-
membo firme in zastopnika, uskladitev de-
javnosti in člane nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5067219
Firma: DELOZA, Družba za proizvod-

njo delovne, zaščitne in ostale konfekcije,
d.d., Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7

Skrajšana firma: DELOZA, d.d., Zagor-
je ob Savi

Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 210,633.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj – lastninsko preoblikovanje, Ljub-
ljana, Kotnikova 28, vstop 21. 6. 1994, vlo-
žek 210,633.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: člana
uprave Novšak Ivan, Izlake, Obrezija 14, in
Kojnik Vida, Zagorje, Gasilska c. 3, imeno-
vana 21. 6. 1994, zastopata družbo z omeji-
tvami v skladu z akti družbe.

Člani nadzornega sveta: Lukmar Mile-
na, Cvek Vita, Lavrič Drago, Flisek Zdenka
in Razboršek Elka, vstopili 21. 6. 1994.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 5116 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije št. 128/89 AK z
dne 13. 2. 1995.

Rg-30708

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00138 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DELOZA, Družba za proizvodnjo
delovne, zaščitne in ostale konfekcije, d.d.,
Zagorje ob Savi, Cesta zmage 7, sedež:
Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi, pod vlož-
no št. 1/00454/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s te-
mile podatki:

Matična št.: 5067219
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Gorenc Ivo, razrešen 1. 1. 1995;
Novšak Ivan, Izlake, Obrezija 14, razrešen
1. 1. 1995 kot član uprave in imenovan za
v.d. direktorja, ki zastopa družbo brez ome-
jitev.

Rg-30712

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00795 z dne 26. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ISKRA STIREL, Trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Predstruge 29, Vi-
dem-Dobrepolje,  sedež:  Predstruge  29,
Videm-Dobrepolje,   pod   vložno   št.
1/11786/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5480558
Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-

rektor Dovič Alojz, razrešen 17. 2. 1995;
zastopniki Klinc Franc, Videm-Dobrepolje,
Cesta 55a, ki kot v.d. direktorja zastopa
družbo brez omejitev, ter Marc Jože, Ljub-
ljana, Tabor 14, in Šebenik Fjodor-Franc,
Ljubljana, Cerkniška 9, ki kot pomočnika
direktorja zastopata družbo z omejitvijo –
sopodpisnik skupaj z drugim pomočnikom,
vsi imenovani 17. 2. 1995.

Rg-30713

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17923 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa ISKRA STIREL, Tovarna stikalnih
relejev, d.o.o., Dobrepolje, Predstruge 29,
Videm-Dobrepolje, sedež: Predstruge 29,
Videm-Dobrepolje,   pod   vložno   št.
1/11786/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme in dejavnosti ter
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5480558
Firma: ISKRA STIREL, Trgovina in

proizvodnja, d.o.o., Predstruge 29, Vi-
dem-Dobrepolje

Skrajšana  firma:  ISKRA  STIREL,
d.o.o., Videm-Dobrepolje

Osnovni kapital: 11,778.000 SIT
Ustanovitelji: ISKRA IEZE-HOLDING,

d.o.o., Ljubjana, Stegne 27, vložek
1,767.881 SIT, Dovič Alojz, Šmartno pod
Šmarno goro, Zg. Pirniče 45c, vložek
1,243.758 SIT, in ISKRA STIKALNI ELE-
MENTI, p.o., Dobrepolje, Videm-Dobrepo-
lje, Predstruge 29, vložek 621.878 SIT
Drobnič Anton, Videm-Dobrepolje, Pred-
struge 40, vložek 621.878 SIT, Šteger
Zdravko, Grosuplje, Kovačičeva cesta 20,
vložek 621.878 SIT, Vrabec Jožica, Vi-
dem-Dobrepolje, Ponikve 21, vložek
309.762 SIT, in Lenarčič Sonja, Videm-Do-
brepolje, Ponikve 15, vložek 61.246 SIT,
vstopili 12. 3. 1991; Cerar Angela, Ljublja-
na, Ul. bratov Babnik 63, vložek 621.878
SIT, Gerjol Vili, Ljubljana, Dolenjska c.
313, vložek 621.878 SIT, Klinc Franc, Vi-
dem-Dobrepolje, Cesta 55a, vložek 621.878
SIT, Lenarčič Jože, Videm-Dobrepolje, Po-
nikve 59a, vložek 621.878 SIT, Marc Jože,
Ljubljana, Tabor 14, vložek 621.878 SIT,
Polič Zoran, Dol pri Ljubljani, Videm 10i,
vložek 621.878 SIT, Šebenik Fjodor-Franc,
Ljubljana, Cerkniška 9, vložek 621.878 SIT,
Šurc Jože, Ljubljana, Celovška 106, vložek
621.878 SIT, Žnidaršič Stane, Videm-Do-
brepolje, Kompolje 5, vložek 621.878 SIT,
Žuna Štefan, Ljubljana, Ilovški štradon 41a,
vložek 621.878 SIT, in Ljubič Franc, Vi-
dem-Dobrepolje,  Predstruge  3a,  vložek
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310.939 SIT, vstopili 16. 12. 1991 – odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2840 Kovanje, stiskanje, vti-
skovanje in valjanje kovin; prašna metalur-
gija; 2852 Splošna mehanična dela; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmi-
ljenje elektrike; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi in ana-
lize; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-30714

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08908 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa CPA PERNER, podjetje za revizij-
ske, računovodske in svetovalne storitve,
d.o.o., Reboljeva 8, Ljubljana, sedež: Re-
boljeva  8,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21263/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala, firme in deležev s temile po-
datki:

Matična št.: 5715571
Skrajšana firma: CPA PERNER, d.o.o.,

Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Perner Vilko, vstopil 26. 1.

1993, vložil 765.000 SIT, ter Perner Mojca
in Perner Jelka, vstopili 16. 5. 1994, vložili
po 367.500 SIT, vsi iz Ljubljane, Reboljeva
2, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-30716

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01295 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa SLOVENSKI PLINOVODI, d.o.o.,
Podjetje za projektiranje, izgradnjo ter
distribucijo plina in vode, Ljubljana, Vo-
dovodna ulica 1, sedež: Vodovodna ulica
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/19885/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 298,344.389,53 SIT
Ustanovitelj:  COSTRUZIONI  DONDI

S.P.A., Italija, Rovigo Viale Delle industrie
9, vstop 30. 7. 1992, vložek 289,860.751,33
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30717

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01076 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu

vpisa SLOVENSKI PLINOVODI, d.o.o.,
Podjetje za projektiranje, izgradnjo ter
distribucijo plina in vode, Ljubljana, Vo-
dovodna ulica 1, sedež: Vodovodna ulica
1, Ljubljana, pod vložno št. 1/19885/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5697646
Osnovni kapital: 217,766.215,73 SIT
Ustanovitelj: COSTRUZIONI DONDI

S.P.A., Italija, Rovigo Viale Delle industrie
9, vstop 30. 7. 1992, vložek 209,282.577,53
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30719

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15460 z dne 25. 9. 1995 pod št. vložka
1/26782/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča prenos z okrožnega sodišča v Kranju,
spremembo firme, sedeža in osnovnega ka-
pitala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5851432
Firma: NATALI, podjetje za marke-

ting, tehnične in poslovne storitve, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: NATALI, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 3,940.000 SIT
Ustanoviteljici: Sitar Natalija, in Sitar

Renata, obe iz Škofje Loke, Podlubnik 69,
vstopili 3. 12. 1990, vložili po 1,970.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Sitar Natalija, imenovana 3. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vl.
št. 1/2072/00.

Rg-30722

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18820 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  TROJA,  trgovsko  in  proizvodno
podjetje, d.o.o., sedež: Blatnica 14, Trzin,
pod vložno št. 1/06100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, usta-
noviteljev, deležev in osnovnega kapitala
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5363284
Firma: TROJA, trgovsko in proizvod-

no podjetje, d.o.o., Trzin
Osnovni kapital: 6,660.000 SIT
Ustanovitelja: Trontelj Janez, Ljubljana,

Povšetova 68, vstop 21. 3. 1990, vložek
6,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Trontelj Nada, izstop 20. 12. 1994.

Rg-30724

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04894 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PANTA CON, zavarovalna agenci-
ja, d.o.o., sedež: Dunajska 101, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/24991/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme in
sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5822882
Firma:  PANTA  CON,  zavarovalna

agencija, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: PANTA CON, d.o.o.,

Ljubljana
Sedež: Ljubljana, Tolstojeva 5
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1995: 6720

Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih.

Rg-30726

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13562 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa STEBER, podjetje za gradbene stori-
tve, trgovino in turistične storitve, d.o.o.,
Ig, Golo 85, sedež: Golo 85, Ig, pod vložno
št. 1/17422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo firme, skrajšane
firme in osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5607116
Firma: STEBER, podjetje za gradbene

storitve, trgovino in turistične storitve,
d.o.o.

Skrajšana firma: STEBER, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,505.300 SIT
Ustanovitelj: Panič Marjan, Ljubljana,

Ul. borcev za severno mejo 70, vstop 23. 3.
1992, vložek 1,505.300 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-30735

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10233 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TELMA TRADE, telekomunikaci-
je, el. energetika, Ljubljana, d.o.o., I.O.C.
Trzin, Motnica 13, Mengeš, sedež: Motni-
ca 13, I.O.C. Trzin, Mengeš, pod vložno
št. 1/03165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5302943
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Peternel Miro, Kranj, Pre-

doslje 85b, in Ušeničnik Anton, Medvode,
Rakovnik 5, vstopila 14. 12. 1989, vložila
po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-30736

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17135 z dne 5. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa ISKRA FERITI, podjetje za proizvod-
njo feritov in navitih komponent, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Stegne 29, Ljubljana,
pod vložno št. 1/04835/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo
družbenikov in deležev ter omejitev poob-
lastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5045878
Ustanovitelja: Republika Slovenija, izs-

top 29. 11. 1994; Sklad Republike Sloveni-
je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
12. 10. 1992, vložek 58,629.688,54 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ži-
vec Marko, Ljubljana, C. na Rožnik 4, ki od
21. 12. 1994 kot v.d. direktorja zastopa
družbo z omejitvijo, da posle glede razpola-
ganja z nepremičninami, njihovim delom
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ali obremenitvijo prevzemanja jamstev ter
druge po naravi podobne posle lahko sklene
le na podlagi predhodnega soglasja skup-
ščine.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 2624
Proizvodnja druge tehnične keramike; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla; proizvodnja ferozlitin zu-
naj standardov ECSC; 2840 Kovanje, sti-
skanje, vtiskovanje in valjanje kovin; pra-
šna metalurgija; 2851 Površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 3210 Pro-
izvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5152 Trgovina na debe-
lo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 73101 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30739

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03588 z dne 20. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DONIT – LAMINATI, podjetje za
proizvodnjo laminatov, d.o.o., Medvode,
Cesta kom. Staneta 38, sedež: Cesta kom.
Staneta  38,  Medvode,  pod  vložno  št.
1/20957/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča člane nadzornega sveta in spremembo
zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5699851
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jurgele Franc, dipl. ing., razrešen
13. 3. 1995; zastopnik Petek Tadej, Lesce,
Železniška 10, imenovan 14. 3. 1995, zasto-
pa družbo navzven neomejeno, razen za
sklepanje poslov o pridobivanju, odtujeva-
nju in obremenjevanju nepremičnin ter usta-
navljanju novih družb ali podružnic, kjer
mora imeti predhodno soglasje skupščine
ali nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Žemva Lovro in
Novak Vasilij, vstopila 6. 3. 1995 ter Ma-
vec Alojz, vstopil 7. 3. 1995.

Rg-30743

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09560 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa IIBS, d.o.o., Institute for International
Business Studies – Inštitut za mednarod-
no poslovno izobraževanje, Ljubljana, se-
dež: Dunajska 156, Ljubljana, pod vložno
št. 1/23158/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in spremembo zastopnikov s
temile podatki:

Matična št.: 5782171
Osnovni kapital: 1,664.630,64 SIT
Ustanovitelj: AKTIVA GROUP, d.o.o.,

Ljubljana, Dunajska 156, vstop 7. 5. 1993,

vložek 1,664.630,64 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Horvat Darko, Maribor, Pod gradi-
ščem 1a, imenovan 30. 4. 1994.

Rg-30744

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09547 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRELI, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, Ljubljana, sedež: BTC, Šmar-
tinska  152,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15894/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo družbenikov s temi-
le podatki:

Matična št.: 5590752
Osnovni kapital: 1,521.730 SIT
Ustanovitelja: Prelogar Jože, Litija, Mai-

strova 1, vstopil 15. 12. 1992, in Prelogar
Karmen, Ljubljana, Preglov trg 4, vstopila
26. 5. 1994, vložila po 760.865 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-30745

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09561 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa POSEST, podjetje za trženje in promet
z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Gosposvetska 6, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13232/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in spremembo ustanovite-
ljev s temile podatki:

Matična št.: 5517567
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kovačič Irena, Medvode,

Bogatajeva 12, Kristan Pavel, Medvode, Va-
še 5, Marušič Darko, Ljubljana, Slovenčeva
139, Pollak Janez, Ljubljana, Kurilniška 16,
Porenta Ernest, Škofja Loka, Hafnerjevo na-
selje 53, Rus Nada, Ljubljana, Vrhovci, Ce-
sta X/4a, Šporar Jožica, Kamnik, Kamniška
63a, in Žumer Alenka, Ljubljana, Bratov
Komelj 46, vstopili 16. 9. 1991, vložili po
187.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo;
Petrovič Ljubo, izstopil 4. 11. 1993.

Rg-30747

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09692 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa ADCOM, d.o.o., podjetje za avtomati-
zacijo, računalništvo, oblikovanje, kultur-
no zabavno dejavnost, marketing in trgo-
vino, Ljubljana, Pod topoli 91, sedež: Pod
topoli  91,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21566/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5695180
Osnovni kapital: 1,619.000 SIT
Ustanoviteljica: Pavlin Ljiljana, Ljublja-

na, Pod topoli 91, vstop 18. 2. 1993, vložek
1,619.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30751

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09700 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa FOTOMEHANIKA, d.o.o., podjetje za
servisiranje fotografskih, optičnih, audio-

vizualnih  sredstev  in  elektrotehničnih
aparatov, Ljubljana, sedež: Gosposvetska
13, Ljubljana, pod vložno št. 1/17835/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo ustanoviteljev s temile podatki:

Matična št.: 5604630
Ustanovitelji: Novak Borut, izstopil

25. 5. 1994; Lavrič Janez, Ljubljana, Jamo-
va 56, vložil 511,800 SIT, ter Štular Tomaž,
Ljubljana, Mokrška 24, Trpinc Jože, Ljub-
ljana, Tugomerjeva 17, in Žejavac Vojko,
Ljubljana, Ljubljanska 18, vložili po
329.400,11 SIT – vstopili 8. 5. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Rg-30753

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09693 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa  PRODUCTA  DOMŽALE,  Trgovin-
sko-proizvodno podjetje, družba z ome-
jeno  odgovornostjo,  sedež:  Ljubljanska
72, Domžale, pod vložno št. 1/07552/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5395178
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pirc Dušan, Mengeš, Ko-

lodvorska 2b, vstop 20. 6. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30754

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09694 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa MARTER, d.o.o., podjetje za proizvod-
njo, trgovino, marketing, finančni inženi-
ring, storitve, gostinstvo, turizem, zuna-
njo trgovino, ..., Komenda, sedež: Kreko-
va 17, Komenda, pod vložno št. 1/22616/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.:5756880
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Marija, Komen-

da, Krekova 17, vstop 10. 3. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30769

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13487 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa BETAPOINT, trgovsko in proizvodno
podjetje,  d.o.o.,  Ljubljana,  sedež:  Ale-
ševčeva  38,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/15191/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo osnovnega kapitala ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5556643
Osnovni kapital: 1,986.000 SIT
Ustanoviteljica: Plešinac Neva, Ljublja-

na, Aleševčeva 38, vstop 31. 12. 1993, vlo-
žek 1,986.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1995: 151 Pro-
izvodnja, predelava in konzerviranje mesa
in proizvodnja mesnih izdelkov; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
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proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 181
Proizvodnja usnjenih oblačil; 182 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov; 183 Stroje-
nje in dodelava krzna; proizvodnja krzne-
nih izdelkov; 201 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 202 Proizvodnja fur-
nirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 203 Stavbno mi-
zarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in
z njim povezane storitve; 245 Proizvodnja
mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih
sredstev, parfumov in toaletnih sredstev;
246 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mi-
neralnih izdelkov; 286 Proizvodnja rezilne-
ga in drugega orodja, ključavnic, okovja;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 361 Proizvodnja pohištva; 362
Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 366 Druge predeloval-
ne dejavnosti, d.n.; 451 Pripravljalna dela
na gradbiščih; 453 Inštalacije pri gradnjah;
454 Zaključna gradbena dela; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 517 Druga trgovina na debelo;
521 Trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z ži-
vili, pijačami in tobačnimi izdelki v specia-
liziranih prodajalnah; 523 Trgovina na drob-
no s farmacevtskimi, medicinskimi, kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 527 Popravila izdelkov široke pora-
be; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 603 Cevovodni transport; 611
Pomorski promet; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 634 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 721 Svetovanje o računalniških
napravah; 722 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 723 Obdelava podat-
kov; 724 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 725 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega

mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 744 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izo-
braževanje; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 923 Druge razvedrilne dejavno-
sti; 926 Športna dejavnost; 930 Druge stori-
tvene dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30773

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12837 z dne 26. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa SKILL INFORMATIKA, d.o.o., pod-
jetje za proizvodnjo in računalniške sto-
ritve, Ljubljana, Mivka 25, sedež: Mivka
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/24704/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev, deležev,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5800366
Firma: SKILL INFORMATIKA, pod-

jetje za proizvodnjo in računalniške sto-
ritve, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,506.957,80 SIT
Ustanovitelji: Prijatelj Matjaž, Ljublja-

na, Ul. Gubčeve brigade 126, vstopil 24. 5.
1993, Hodnik Tone, Logatec, Nova vas 14,
Hribar Primož, Ljubljana, Skrbinškova 19,
Peteh Jože, Vrhnika, Gradišče 18b, Močnik
Stanko, Preserje 18, in Ribnikar Matjaž, Je-
senice, Cesta Maršala Tita 45, vstopili 27. 6.
1994 – vložili po 251.159,63 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: dajanje računalniških in
akustičnih sistemov v najem, leasing raču-
nalniške opreme, raziskovalno razvojno de-
lo, zastopanje drugih pravnih oseb.

Dejavnost družbe je odslej: zastopstvo
družb, ki proizvajajo rač. komponente in
aplikacije; izdelava rač. aplikacij, kompo-
nent in njihova sestava; dajanje rač. in aku-
stičnih sistemov v najem; leasing računal-
niške opreme; raziskovalno razvojno delo;
promet blaga na debelo in drobno v nasled-
njih trgovinskih strokah: živilski izdelki; ne-
živilski izdelki; storitve: vzdrževanje in ser-
visiranje rač. opreme in aplikacij, računal-
niško izobraževanje, storitve reklame in pro-
pagandnih akcij, zastopanje drugih pravnih
oseb, neomenjene storitve na področju pro-
meta, kot so: notranja špedicija, posredniš-
tvo, skladiščenje blaga, knjigovodske stori-
tve in obdelava podatkov, inženiring s po-
dročja informatike, marketing, nudenje go-
stinskih in turističnih storitev, transfer
tehnologije, industrijske kooperacije, fi-
nančni inženiring in factoring, opravljanje
menjalne službe, retransferjev, depozitov in
prodaja tujih plačilnih sredstev.

Rg-30774

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04506 z dne 20. 9. 1995 pod št. vložka

1/26753/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5913454
Firma: GRADUS, družba za promet z

nepremičninami in zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Masarykova 15
Osnovni kapital: 1,825.006 SIT
Ustanovitelj: Vovk Jurij, Ljubljana, Voj-

kova cesta 77, vstop 31. 8. 1995, vložek
1,825.006 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vovk Jurij, imenovan 31. 8. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1995: 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 4532
Izolacijska dela; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 511 Posredniš-
tvo; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vinana debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki;514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5246 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 526 Trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 554 Toče-
nje pijač in napitkov; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 804 Izobraževanje odra-
slih in drugo izobraževanje; 8042 Drugo
izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje,
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d.n.; 923 Druge rzvedrilne dejavnosti; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 927 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev; 9271 Prirejanje
iger na srečo; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Rg-30776

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03943 z dne 20. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKAR-
JA, sedež: Trg Franca Fakina 8, Trbov-
lje, pod vložno št. 1/26169/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo zastop-
nika s temile podatki:

Matična št.: 5889286
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Mat-

ko Marija, razrešena 30. 6. 1995 kot v.d.
ravnateljice; Žnidaršič Marija, Trbovlje,
Klek 42, imenovana 28. 6. 1995 za ravnate-
ljico, ki zastopa zavod neomejeno, glede
nakupa in odtujitve nepremičnin pa potre-
buje sklep ustanovitelja.

Rg-30778

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04074 z dne 19. 9. 1995 pod št. vložka
1/26743/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911427
Firma:  OPEL  Marketing,  družba  za

prodajo avtomobilov, d.o.o.
Skrajšana  firma:  OPEL  Marketing,

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Letališka 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: REITER & REITER

Wirtschaftstreuhand GmbH, Dunaj, Avstri-
ja, Kolingasse 19, vstop 26. 6. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Reiter Robert (mag. dr.), Dunaj, Avstri-
ja, Lichensteinstrasse 59/10, ki zastopa
družbo brez omejitev in prokurist Kristan
Marjan, Ljubljana, Smrtnikova ulica 4, ime-
novana 26. 6. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30779

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04069 z dne 19. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa MEDUR, d.o.o., zastopanje in posredo-
vanje, sedež: Kamnikarjeva 49, Škofljica,
pod vložno št. 1/06000/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5347114
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1995: 5146 Tr-

govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5170 Druga trgovina na debelo; 8512 Iz-
venbolnišnična zdravstvena dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost;
8514 Druge zdravstvene dejavnosti.

Rg-30780

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15298 z dne 22. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa AS DOMŽALE – SERVIS IN TRGO-
VINA, d.o.o., Domžale, sedež: Ljubljan-
ska 1, Domžale, pod vložno št. 1/20684/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
družbenikov, deležev in obsega pooblastil
za zastopnika, uskladitev dejavnosti in nad-
zorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5704057

Osnovni kapital: 1,512.000 SIT

Ustanovitelji: AS Domžale, p.o., Dom-
žale, Ljubljanska 1, vstopil 17. 11. 1992,
vložil 1,512.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Gognjavec Darko, Hribar Ignac,
Hribar Jože, Jeras Rafael, Kravanja Matjaž,
Likovič Peter, Popovič Majda, Štiftar Jože,
Završnik Zdenka, Žebalc Janez, Zor Boja-
na, Prelovšek Helena, Erjavec Ruša in Bur-
ja Sonja, izstopili 3. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gognjavec Darko, Domžale, Rojska
34, ki od 28. 11. 1994 zastopa družbo z
omejitvami: pogodbe nad vrednostjo
200.000 DEM sklepa po predhodnem so-
glasju nadzornega sveta, pogodbe o prodaji
in nakupu nepremičin pa po predhodnem
soglasju nadzornega sveta in ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta: Hribar Jože, Je-
ras Rafael in Popovič Majda, vstopili 4. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana 22. 8. 1995: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6340 Dejavnost dru-
gih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7033 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132

Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 9000 Storitve
javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov.

Rg-30781

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15299 z dne 25. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa AS DOMŽALE – ALU, Proizvodnja in
popravilo  tovornih  nadgradenj,  d.o.o.,
Domžale, sedež: Ljubljanska 1, Domžale,
pod vložno št. 1/20685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodaskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala, spremembo družbenikov, de-
ležev in zastopnika, uskladitev in spremem-
bo dejavnosti ter nadzorni svet s temile po-
datki:

Matična št.: 5704049
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: AS Domžale, p.o., Dom-

žale, Ljubljanska 1, vstopil 17. 11. 1992,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Bizjak Vinko, Korošec Karol, Kralj
Janez, Osolnik Marija, Pečnik Jurij in Popo-
vič Majda, izstopili 3. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: dire-
kor Korošec Karol, Domžale, Kovičeva 20,
ki od 4. 11. 1994 zastopa družbo z omeji-
tvami: pogodbe nad vrednostjo 200.000
DEM sklepa po predhodnem soglasju nad-
zornega sveta, pogodbe o prodaji in nakupu
nepremičnin pa po predhodnem soglasju
nadzornega sveta in ustanovitelja.

Člani nadzornega sveta: Pečnik Jurij,
Kralj Janez in Popovič Majda, vstopili 4. 11.
1994.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1995: 3410
Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvod-
nja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njiho-
ve motorje; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje in popravila motornih vozil; 5030
Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50301 Tgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
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lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov.

Rg-30784

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04460 z dne 13. 9. 1995 pod št. vložka
1/26719/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5914051
Firma:  MARAMO,  trgovina,  inženi-

ring, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MARAMO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Grosuplje, Ponova vas 97
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Perigoj Mojca, Grosup-

lje, Ponova vas 97, vstop 8. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Perigoj Mojca, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Perigoj Rafael, oba iz
Grosupljega, Ponova vas 97, imenovana
8. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 13. 9. 1995: 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela, 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozi-
li; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi

surovinami in živimi živalmi; 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami in us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, ma-
ščobami; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki, 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi prozvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovi-
na na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 517 Druga trgovi-
na na debelo; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 551 Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost
hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 552 De-
javnost domov, kampov in drugih nastani-
tvenih zmogljivosti za krajši čas; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
5530 Gostinske strotve prehrane; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 554 Točenje pijač in
napitkov; 5540 Točenje pijač in napitkov;
555 Storitve menz ter priprava in dostava
hrane (catering); 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih

agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7320
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju družboslovja;73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti.

Rg-30787

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04006 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26698/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911257
Firma: GOLDAY, nepremičnine, grad-

beništvo, inženiring, gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Kotnikova 5

Skrajšana  firma:  GOLDAY,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kotnikova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Markež Metka, Bohinjska

Bistrica, Polje 22, in Kusterle Jakob, Bo-
hinjska Bistrica, Jereka 34a, vstopila 7. 7.
1995, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Markež Metka, imenovana 7. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
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gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 55111 Dejavnost hote-
lov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzio-
nov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavra-
cije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninai; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje.

Rg-30788

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03928 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26697/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911079
Firma: ROISS DVA, Podjetje za trgo-

vino, gostinstvo in prehrano, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka 14

Skrajšana firma: ROISS DVA, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Letališka 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitej: Milharčič Danilo, Ljublja-

na, Cesta v Kostanj 15, vstop 6. 7. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Milharčič Danilo, imenovan 6. 7.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 011 Pride-
lovanje poljščin, vrtnin in okrasnih rastlin;
012 Živinoreja; 013 Poljedelstvo, povezano
z živinorejo – mešano kmetijstvo; 014 Stori-
tve za rastlinsko pridelavo in živinorejo brez
veterinarskih storitev; 020 Gozdarstvo in goz-
darske storitve; 159 Proizvodnja pijač; 501
Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 511 Posredništvo; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdel-
ki; 514 Trgovina na debelo z izdelki široke
porabe; 515 Trgovina na debelo z nekmetij-
skimi polizdelki, ostanki in odpadki; 516 Tr-
govina na debelo s stroji, napravami, pribo-
rom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah; 526 Trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 551 Dejavnost
hotelov; 552 Dejavnost domov, kampov in
drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 553 Gostinske storitve prehrane; 554

Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 632 Druge pomožne dejavnosti
v prometu; 633 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup
(leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avto-
mobilov v najem; 712 Dajanje drugih vozil v
najem; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 742 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 743 Tehnični preizkusi in
analize; 744 Ekonomska propaganda; 746
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-30789

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04032 z dne 7. 9. 1995 pod št. vložka
1/26693/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča k.d. s temile podatki:

Matična št.: 5909996
Firma: JUVI-JUHART, trgovina, mar-

keting,  svetovanje,  posredovanje,  k.d.,
Domžale

Skrajšana firma: JUVI-JUHART, k.d.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Domžale, Dragarjeva 20
Osnovni kapital: 4.000 SIT
Ustanovitelja: Juhart Vinko, vložil 3.000

SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem, in Juhart Primož, vložil 1.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja, oba iz
Domžal, Dragarjeva 20, vstopila 6. 7. 1995.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Juhart Vinko, imenovan 6. 7. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 7. 9. 1995: 050 Ri-
bištvo, ribogojstvo, ribiške storitve; 0501
Ribištvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2852 Splošna mehanična dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 511 Posredništvo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 513 Trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, zaačimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 5142 Trgovina na de-

belo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovi-
na na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 517 Dru-
ga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6420 Te-
lekomunikacije; 6521 Finančni zakup (lea-
sing), 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska pro-
paganda; 7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 9234 Dru-
ge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti, d.n.

Rg-30790

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04035 z dne 7. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa ROISS, podjetje za trgovino, turizem,
gostinstvo, transport in poslovni inženi-
ring, d.o.o., Ljubljana, Cesta v kostanj 5,
sedež: Cesta v kostanj 5, Ljubljana, pod
vložno št. 1/13499/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5554519
Osnovni kapital: 3,760.000 SIT
Ustanovitelj: Milharčič Danilo, Ljublja-

na, Cesta v kostanj 5, vstop 22. 11. 1991,
vložek 3,760.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30793

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04015 z dne 11. 9. 1995 pod št. vložka
1/26710/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5911281
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Firma:  ZEBRA  PLUS,  trgovinska  in
storitvena d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Gosposka 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Cvjetičanin Milan in Cvje-

tičanin Liljana, oba iz Ljubljane, Velebitska
30, vstopila 13. 7. 1995, vložila po 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cvjetičanin Milan, imenovan 13.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 11. 9. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje ča-
sopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knji-
goveštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje videozapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.;7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomska propaganda; 7483 Tajniška de-
la in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9240 Dejavnost tiskov-
nih agencij.

Rg-30794

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01899 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa INTEREXPORT LJUBLJANA, med-
narodna trgovina, d.o.o., Ljubljana, se-

dež: Slovenska cesta 54, Ljubljana, pod
vložno št. 1/03859/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5101956
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Stefanović Adelhajda, razrešena
31. 3. 1995; direktor Jenčič Aleš, Ljubljana,
Trebinjska 5, imenovan 25. 3. 1995, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-30796

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12760 z dne 28. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa FOR YOU International, podjetje za
organizacijo, proizvodnjo, storitve, go-
stinstvo, trgovino na drobno in debelo ter
zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kon-
gresni trg 1, Ljubljana, pod vložno št.
1/13375/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in sedeža, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah ter
spremembo ustanoviteljev in deležev s te-
mile podatki:

Matična št.: 5523338
Firma: For You – ZA VAS, trgovina,

gostinstvo, proizvodnja, organizacija,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: For You – ZA VAS,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, Kongresni trg 1 –
Kazina

Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelja: Hren Marko, vstopil

16. 10. 1991, vložil 258.000 SIT, in Hren
Izidor, vstopil 20. 6. 1994, vložil 1,280.000
SIT, oba iz Ljubljane, Litostrojska cesta 9,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-30798

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16227 z dne 31. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa MISTRAL, podjetje za zastopanje tu-
jih firm, d.o.o., Ljubljana, sedež: Rožna
dolina, C. VIII/14b, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/08528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala, spremembo sedeža, ustanoviteljev in
deležev ter uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5430658
Sedež: Ljubljana, Rašiška 8
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelja: Pevec Egon, vstopil 23. 5.

1990, vložil 1,070.000 SIT, in Pevec Aloj-
zija, vstopila 14. 12. 1994, vložila 450.000
SIT, oba iz Ljubljane, Rašiška 8, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 31. 8. 1995: 501 Tr-
govina z motornimi vozili; 502 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 503 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 505 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 511 Posredniš-
tvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi
surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 514 Trgovina na debelo z izdelki ši-
roke porabe; 515 Trgovina na debelo z ne-
kmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki;
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516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 523 Trgo-
vina na drobno s farmacevtskimi, medicin-
skimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
524 Trgovina na drobno v drugih specializi-
ranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov
široke porabe; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 602 Drug kopenski promet; 632
Druge pomožne dejavnosti v prometu; 633
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 641 Poštne in kurirske storitve;
744 Ekonomska propaganda.

Rg-30802

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02654 z dne 30. 8. 1995 pri subjektu vpi-
sa KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, sedež: Kot-
nikova  28,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/04022/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča pogojno povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5300614
Vpiše se sklep skupščine z dne 24. 4.

1995, da se osnovni kapital pogojno poveča
za 61,500.000 SIT zaradi uresničitve pravi-
ce imetnikov zamenljivih obveznic do za-
menjave.

Rg-30803

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04890 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/26899/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918693
Firma: AMERIŠKI KIROPRAKTIČ-

NI CENTER, družba za zdravstveno ma-
sažo telesa, d.o.o.

Skrajšana  firma:  AMERIŠKI  KIRO-
PRAKTIČNI CENTER, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Celovška 264
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Zorn Otmar, Ljubljana,

Bratov Učakar 36, vložek 375.000 SIT, Gu-
narić Marijan, Hrvaška, Maksima Gorkog
16a, Rijeka, vložek 765.000 SIT, in Jelenc
Jože, Podnart, Prezrenje št. 18, vložek
360.000 SIT – vstopili 6. 10. 1995, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zorn Otmar, imenovan 6. 10. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-

cializiranih prodajalnah; 5232 Trgovina na
drobno z medicinskimi in ortopedskimi iz-
delki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in oganizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7310 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7484 Druge raznovrst-
ne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih,
kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-30804

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04061 z dne 26. 10. 1995 pod št. vložka
1/26906/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5910005
Firma: PASIVA, proizvodnja, trgovi-

na in storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana firma: PASIVA, d.o.o., Dom-

žale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Breznikova cesta 52,

Ihan
Osnovni kapital: 2,130.000 SIT
Ustanoviteljica: Prusnik Ladislava,

Domžale, Breznikova cesta 52, vstop 12. 7.
1995, vložek 2,130.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Prusnik Ladislava, imenovana
12. 7. 1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 10. 1995: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in sla-
ščic; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 De-
javnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepe-
čenca in piškotov; proizvodnja trajnega pe-
civa in slaščic; 1740 Proizvodnja tekstilnih
izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih materialov; 1772 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva, 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-

vin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5131 Tr-
govina na debelo s sadjem in vrtninami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 5226 Trgovina na
drobno s tobačnimi izdelki; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 5551 Storitve menz; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7450 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne si-
le; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-30805

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04799 z dne 23. 10. 1995 pod št. vložka
1/26889/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5918529
Firma: TELETEL, Podjetje za komu-

nikacijski  inženiring,  d.o.o.,  Ljubljana,
Pleteršnikova 24

Skrajšana  firma:  TELETEL,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pleteršnikova 24
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Vidali Jurij, Dutovlje, Vr-

hovlje 30, vstop 11. 9. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vidali Jurij, imenovan 11. 9. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 10. 1995: 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
300 Proizvodnja pisarniških strojev in raču-
nalnikov; 322 Proizvodnja radijskih in tele-
vizijskih oddajnikov, telefonskih in telegraf-
skih aparatov; 323 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in
opreme za snemanje in predvajanje zvoka
in slike; 332 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in dru-
gih instrumentov in naprav, razen opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 333
Proizvodnja opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 453 Inštalacije pri gradnjah;
511 Posredništvo; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
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belo s stroji, napravami, priborom; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 713 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke
porabe; 721 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 722 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 723 Obdelava podatkov;
724 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 725 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 726 Druge računalniške de-
javnosti; 731 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 742 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 744 Ekonomska pro-
paganda; 8042 Drugo izobraževanje; 921
Filmska in videodejavnost; 922 Radijska in
televizijska dejavnost; 927 Druge dejavno-
sti za sprostitev.

Rg-30806

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12913 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa GUSAR, podjetje za trgovino, audio-vi-
deo usluge in računalništvo, d.o.o., Cesta
na Ključ 33, Ljubljana, sedež: Cesta na
Ključ  33,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/17230/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje v d.n.o., spremembo
firme, ustanoviteljev, deležev, osnovnega
kapitala in zastopnika ter uskladitev in spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606896
Firma:  ZUPANČIČ  &  Co.  GUSAR,

Podjetje za trgovino, audio video usluge
in računalništvo, d.n.o.

Skrajšana  firma:  ZUPANČIČ  &  Co.
GUSAR, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanovitelja: Zupančič Janez, vstopil

3. 4. 1992, in Pozderec Danica, vstopila
28. 11. 1994, oba iz Ljubljane, Cesta na
Ključ 33, vložila po 8.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Pozderec Danica, imenovana 28. 11.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na

debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5161 Tr-
govina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki,
barvami in gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5248 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5530 Gostinske sto-
ritve prehrane; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje.

Rg-30808

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02669 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  BMP,  Zastopanje,  posredovanje,
storitve,  d.o.o.,  sedež:  Dunajska  122,
Ljubljana, pod vložno št. 1/16265/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5591783
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 2211

Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2215 Drugo založništvo; 453 Inštalacije pri
gradnjah; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštala-
cije pri gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo

pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
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usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 5247 Trgovina na drob-
no s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6330 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7440 Ekonomska propaganda; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-30811

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13434 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa KOŠČEK, proizvodnja, storitve, tr-
govina, Osolnik, d.o.o., sedež: Veliki Osol-
nik 7, Rob, pod vložno št. 1/14574/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5553580
Osnovni kapital: 1,720.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidaršič Boris, Ribnica,

Breg 42, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,720.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 16. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-

ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7133 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obde-
lava podatkov; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda.

Rg-30812

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10163 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa PLASTIKA MOZAIK, Podjetje za in-
ženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Stari trg pri Ložu, Babno polje 50, sedež:
Babno polje 50, Stari trg pri Ložu, pod
vložno št. 1/21378/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5734665
Osnovni kapital: 1,608.030 SIT
Ustanovitelj: Jozelj Anton, Stari trg pri

Ložu, Babno polje 50, vstop 15. 1. 1993,
vložek 1,608.030 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-30819

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15693 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa JUB, Kemična industrija, Dol pri
Ljubljani št. 28, d.d., sedež: Dol pri Ljub-
ljani št. 28, Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statusa članov nadzor-
nega sveta, imenovanje članov uprave in
spremembo pooblastil s temile podatki:

Matična št.: 5033527000
Osebe, pooblaščene za zastopanje: člani

uprave Hoyer Štefan, Komenda, Sadarjeva
18, Habič Logar Tatjana, Ljubljana, C.
27. aprila št. 65, Lubej Ivan, Ljubljana-Po-
lje, Cerutova 21, Sevšek Zlatka, Ljublja-
na-Polje, Hladilniška pot 3a, Sraka Stani-
slav, Ljubljana, Bratovševa ploščad 37, in
Velkavrh Darij, Ljubljana, Ilirska 22, ki od
1. 12. 1994 zastopajo družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Sotlar Miro,
predsednik, vstopil 14. 9. 1994, Vrečar Mi-
lan, Trček Tomaž in Sotlar Miro, izstopili
14. 1. 1994, Trček Tomaž, namestnik pred.,
vstopil 14. 9. 1994, Vrečar Milan, član, vsto-
pil 14. 9. 1994.

Rg-30820

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13554 z dne 16. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  OSMICA,  gostinstvo  in  turizem,
Plešičeva 37, Ljubljana, sedež: Plešičeva
37, Ljubljana, pod vložno št. 1/15959/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in firme
s temile podatki:

Matična št.: 5593786
Firma: OSMICA, d.o.o., Ljubljana, go-

stinstvo in trgovina, Plešičeva 37, Ljub-
ljana

Osnovni kapital: 1,527.400 SIT
Ustanovitelj: Čerina Vladimir, Ljublja-

na, Plešičeva 37, vstop 2. 3. 1992, vložek
1,527.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30822

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11861 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa PORTFOLIO, podjetje za ekonom-
ske in finančne storitve, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Gradnikove brigade 11, Ljubljana,
pod vložno št. 1/16642/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
kov in firme s temile podatki:

Matična št.: 5593158
Firma. PORTFOLIO, podjetje za eko-

nomske in finančne storitve, d.o.o., Grad-
nikove brigade 11, Ljubljana

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Med-
vešček Miro, Ljubljana, Podlimbarskega 36,
razrešen 1. 6. 1994 kot direktor in imeno-
van za zastopnika, ki zastopa družbo brez
omejitev, Medvešek Ludvik, Ljubljana, Pod-
limbarska 36, razrešen 1. 6. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-30823

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12912 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu
vpisa DODI, trgovsko in storitveno pod-
jetje, d.o.o., Domžale, Matije Tomca 1,
sedež: Matije Tomca 1, Domžale, pod vlož-
no št. 1/21372/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, sedeža, ustanovi-
teljev, deležev in zastopnika s temile podat-
ki:

Matična št.: 5740347
Firma: DODI – SCHLAIMER & Co.,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: DODI – SCHLAIM-

ER & Co., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Domžale, Slamnikarjeva 18
Ustanoviteljici: Shlaimer Jožica, vstopi-

la 6. 11. 1992, vložila 102.107,25 SIT, in
Nikolić Ida, vstopila 30. 6. 1994, vložila
34.035 SIT, obe iz Domžal, Bukovčeva 23a,
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odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Štrukelj Bernarda, razrešena 30. 6.
1994; družbenica Nikolić Ida, imenovana
30. 6. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30825

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04586 z dne 25. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  LESPATEX,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Tržaška c. 132,
Ljubljana, pod vložno št. 1/08718/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5419581
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Ferenčič Franko, razrešen 15. 9.
1995; direktorica Gregorič Margareta, Ljub-
ljana, C. na Vrhovce 73, imenovana 15. 9.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-30826

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04051 z dne 18. 10. 1995 pod št. vložka
1/26868/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5911362
Firma: ICI International Limited, po-

družnica v Sloveniji
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Einspielerjeva 6
Ustanovitelj: ICI International Limited,

Millbank, London, Anglija, Imperial Che-
mical House, vstop 11. 4. 1995, odgovor-
nost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Vidmar Iztok, Škofja Loka, Podlub-
nik 83, imenovan 11. 4. 1995, zastopa po-
družnico z omejitvijo, da za pravne posle
nad 50.000 funtov v tolarski protivrednosti
potrebuje vnaprejšnji sklep nadzornega sve-
ta.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti.

Rg-30830

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01146 z dne 24. 10. 1995 pod št. vložka
1/26896/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5894620
Firma: TOPLAR, Klopčič & Co., go-

stinstvo in turizem, d.n.o., Kamnik
Skrajšana firma: TOPLAR, Klopčič &

Co., d.n.o., Kamnik
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Ljudevita Stiasniya 5a
Ustanovitelja: Klopčič Vanda in Crnko-

vič Jože, oba iz Domžal, Šumberška c. 6,
vstopila 13. 2. 1995, odgovornost: odgovar-
jata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Klopčič Vanda, ki zastopa družbo z
omejitvijo, da pogodbe v vrednosti nad
1,000.000 SIT sklepa v soglasju z družbeni-
kom Crnkovič Jožetom, in Crnkovič Jože,
ki kot pomočnik direktorice zastopa družbo
z omejitvijo, da pogodbe v vrednosti nad

1,000.000 SIT sklepa v soglasju z družbeni-
co Klopčič Vando, oba imenovana 13. 2.
1995.

Dejavnost, vpisana 24. 10. 1995: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303
Druge storitve za nego telesa.

Rg-30833

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11822 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa IT’S EUROPEAN, podjetje za trgo-
vino in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Ul. v Kokovšek 57, Ljubljana, pod
vložno št. 1/14541/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme in zastopnika s te-
mile podatki:

Matična št.: 5543142
Firma:  SIMONI  IN  SIMONI,  za-

stopstva in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Ul.
v Kokovšek 57

Skrajšana firma: SIMONI IN SIMONI,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Simoni Genc, vložil 7.200
SIT, in Simoni Aleksander, vložil 800 SIT,
oba iz Ljubljane, Aljaževa 35, vstopila
20. 12. 1991, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Simo-
ni Genc, razrešen 1. 6. 1994 kot direktor in
imenovan za družbenika, in družbenik Si-
moni Aleksander, imenovan 1. 6. 1994.

Rg-30834

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13426 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa FINOVA VDR, finančni inženiring
in  zavarovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Ce-
lovška 166, sedež: Celovška 166, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/09784/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala in zastopnika, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5632382
Firma: FINOVA VDR, finančni inženi-

ring in zavarovanje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Hribar Gabrijela, Ljublja-

na, Smrtnikova 3, vstopila 15. 6. 1990, in
Cvetković Milenko, Graz, Avstrija, Klaster-
viesgasse 73, vstopil 5. 1. 1994, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Cetković Milenko, imenovan 29. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 742
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 744 Ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovstne poslovne dejavnosti; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Rg-30836

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13532 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa BIOMAT, Proizvodno in trgovsko
podjetje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Trg preko-
morskih brigad 4, sedež: Trg prekomor-
skih brigad 4, Ljubljana, pod vložno št.
1/14721/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev, osnovnega kapitala in zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah in uskladitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5543436
Firma: BIOMAT, proizvodnja in trgo-

vina, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.519 SIT
Ustanovitelja: Reisp Tomislav, vstopil

11. 12. 1991, vložil 794.000 SIT, in Blatnik
Mojca, vstopila 20. 6. 1994, vložila 706.519
SIT, oba iz Škofje Loke, Koširjeva c. 3,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Reisp Tomislav, razrešen 20. 6. 1994;
direktorica Blatnik Mojca, imenovana 20. 6.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 10. 1995: 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdel-
kov, d.n.; 315 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s far-
macevtskimi izdelki; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno z živili; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5231 De-
javnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časo-
pisi, revijami, papirjem, pisalnimi potreb-
ščinami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 6330
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Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 853 Socialno varstvo; 9000 Sto-
ritve javne higiene; 9233 Dejavnost sejmišč
in zabaviščnih parkov; 9305 Druge storitve-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-30837

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13654 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa YEAR, Podjetje za prehrambeno,
gostinsko, trgovsko in proizvodno dejav-
nost ter finančno komercialni marketing,
d.o.o.,  Ljubljana,  Ul.  28.  maja  št.  51,
sedež: Ul. 28. maja št. 51, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19254/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo ustanoviteljev
in deležev s temile podatki:

Matična št.: 5631971
Ustanovitelji: Kovačič Drago, Ljublja-

na, Ul. 28. maja 51, vstop 16. 3. 1992, vlo-
žek 1,538.160 SIT, Krivograd Darja, Ljub-
ljana, Ulica 28. maja 51, vstop 19. 7. 1994,
vložek 754.000 SIT, in Vujičič Mišo, Nik-
šič, ZRJ, M. Biljuriča 15, vstop 19. 7. 1994,
vložek 723.840 SIT – odgovornost: ne od-
govarjajo.

Rg-30840

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/1699 z dne 17. 10. 1995 pri subjektu vpi-
sa ROSE, podjetje za trgovino in gostin-
sko dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Parmo-
va 41, sedež: Parmova 41, Ljubljana, pod
vložno št. 1/19165/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme in os-
novnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in uskladitev dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5672171
Firma: ROSE, trgovina in gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Zaletelj Jasmina, Ljub-

ljana, Smoletova 13, vstop 10. 4. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 17. 10. 1995: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 222
Tiskarstvo in z njim povezane storitve; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4531
Električne inštalacije; 501 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 505 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi surovinami
in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Tr-
govina na debelo z izdelki široke porabe;
515 Trgovina na debelo z nekmetijskimi po-
lizdelki, ostanki in odpadki; 516 Trgovina
na debelo s stroji, napravami, priborom; 517
Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na

drobno v nespecializiranih prodajalnah; 522
Trgovina na drobno z živili, pijačami in to-
bačnimi izdelki v specializiranih prodajal-
nah; 523 Trgovina na drobno s farmacevt-
skimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 551 De-
javnost hotelov; 552 Dejavnost domov,
kampov in drugih nastanitvenih zmogljivo-
sti za krajši čas; 553 Gostinske storitve pre-
hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 555
Storitve menz ter priprava in dostava hrane
(catering); 701 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 702 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 703 Poslovanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje
avtomobilov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 713 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 746 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 747 Čiščenje stavb; 748
Raznovrstne poslovne dejavnosti; 921 Film-
ska in videodejavnost; 922 Radijska in tele-
vizijska dejavnost; 923 Druge razvedrilne
dejavnosti; 924 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 926 Športna dejavnost; 927 Druge de-
javnosti za sprostitev; 930 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-30841

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13705 z dne 23. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TMI TAPIMOS INTERNATION-
AL, podjetje za gradbeništvo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Leskoškova 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20717/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in spre-
membo osnovnega kapitala s temile podat-
ki:

Matična št.: 5717027
Osnovni kapital: 1,631.000 SIT
Ustanovitelj: Weixler Mitja, Ljubljana,

Runkova ul. 16, vstop 6. 5. 1992, vložek
1,631.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-30842

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/04002 z dne 24. 10. 1995 pri subjektu
vpisa TMI TAPIMOS INTERNATION-
AL, podjetje za gradbeništvo in trgovino,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Leskoškova 11,
Ljubljana, pod vložno št. 1/20717/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme s temile podatki:

Matična št.: 5717027
Firma: WEMIX International, Podjet-

je za gradbeništvo in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: WEMIX Int., d.o.o.

Rg-30843

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11813 z dne 18. 10. 1995 pri subjektu
vpisa  ELPOZ,  p.o.,  Kočevje,  Kajuhovo
naselje 24a, Podjetje za električne insta-
lacije, vzdrževanje električnih strojev in
trgovino,  sedež:  Kajuhovo  naselje  24a,
Kočevje, pod vložno št. 1/04866/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz p.o. v d.n.o., spremembo firme, ustanovi-
teljev, deležev, osnovnega kapitala, dejav-
nosti in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5346738
Firma: ELPOZ – ZBAŠNIK in družbe-

nik,  podjetje  za  električne  instalacije,
vzdrževanje električnih strojev in trgovi-
no, d.n.o., Kočevje

Skrajšana firma: ELPOZ – ZBAŠNIK
in družbenik, d.n.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Osnovni kapital: 134.000 SIT
Ustanovitelja: Zbašnik Franc, vstopil

18. 12. 1989, in Zbašnik Slobodanka, vsto-
pila 31. 5. 1994, oba iz Kočevja, Kajuhovo
naselje 24a, vložila po 67.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Zbašnik Slobodanka, imenovana
31. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se odslej glasi: napeljava in
popravila gradbenih instalacij, zlasti na po-
dročju elektroinstalacij; popravilo in vzdr-
ževanje električnih strojev in drugih elek-
trotehničnih aparatov in naprav, trgovina na
debelo in drobno z neživili, opravljanje pre-
vozov za lastne potrebe, pedikura, frizerske
storitve.

Rg-30845

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05948 z dne 6. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa TUING, podjetje za svetovanje in inže-
niring,  d.o.o.,  Brezovica,  sedež:  Drago-
merška  43,  Brezovica,  pod  vložno  št.
1/09153/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
ležev ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5453682
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Podkrajšek Slavica, vlo-

žila 500.000 SIT, in Podkrajšek Peter, vlo-
žil 1,000.000 SIT, oba z Brezovice, Drago-
merška 43, vstopila 19. 6. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-30848

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11559 z dne 21. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa BAUTEC, d.o.o., podjetje za inženi-
ring, Stegne 25, Ljubljana, sedež: Stegne
25, Ljubljana, pod vložno št. 1/17952/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, firme, deležev,
osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5634547
Firma: BAUTEC, d.o.o., podjetje za in-

ženiring
Skrajšana firma: BAUTEC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,896.000 SIT
Ustanovitelji: Pintar Stanislav, Ljublja-

na, Brilejeva 22, vstopil 29. 11. 1993, vložil
165.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Milatovič Ivan, izstopil 26. 5. 1994; FLIM
S.A., Fribourg, Rout de la Glane, vložil
1,469.400 SIT, KORAPIS, d.o.o., Ljublja-
na, Komacova 8, vložil 71.100 SIT, Pintar
Aurelia, Ljubljana, Brilejeva 22, vložila
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39.500 SIT, Pintar Janez, Kranj, Hrastje 130,
vložil 39.500 SIT, Hannelore Kelpe, Ne-
uenburg 2, Akazienweg 12, vložila 31.600
SIT, MIL, d.o.o., Radovljica, Gradnikova
121, vložil 79.000 SIT – vstopili 30. 5. 1994,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torici Frelih Terezija in Hannelore Kelpe,
imenovani 2. 6. 1995, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost se sedaj glasi: posredovanje
pri prometu z nepremičninami; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi vseh trgovskih strok; trgovina
na debelo v tranzitu z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi vseh trgovskih strok; komi-
sijska prodaja blaga; prodaja blaga iz kon-
signacije; marketing; komercialni posli pri
uresničevanju funkcije prometa blaga in sto-
ritev, zastopanje, posredovanje ter svetova-
nje na področju trgovinskega prometa; ak-
viziterska prodaja blaga; inženiring – orga-
niziranje in posredovanje pri gradnji kom-
pletnih gospodarskih in drugih objektov;
industrijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu – instalacije; zaključna obrtna dela v
gradbeništvu; visoka in nizka gradnja; izde-
lava, popravilo tekstilnih izdelkov (popra-
vilo), izdelava oblačil in drugih tekstilnih
izdelkov; proizvodnja zgotovljenih tekstil-
nih, pletenih in kvačkanih izdelkov; turi-
stično posredovanje; opravljanje gostinske
dejavnosti – bistro, kava-bar, bife; prodaja
blaga na kioskih in stojnicah; storitve foto-
kopiranja in razmnoževanja; prevozi blaga
in oseb v cestnem prometu.

Rg-30850

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12072 z dne 12. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa JUKA, podjetje za proizvodnjo drugih
strojev in naprav po naročilu, d.o.o.,
Ljubljana, Zadobrovška 25, sedež: Zado-
brovška  25,  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/06565/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter spremembo deležev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5376327
Osnovni kapital: 1,768.250 SIT
Ustanovitelja: Škafar Ivan, Ljubljana,

Novo Polje, C. XI/4, vložek 1,237.775 SIT,
in Juvančič Anica, Ljubljana, Zadobrovška
25, vložek 530.475 SIT – vstopila 28. 3.
1990, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31195

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05628 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa BLAGAJANA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trinko-
va 79, Ljubljana, pod vložno št. 1/04204/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5346983
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Suhadolc Slavko, Ljublja-

na, Cesta na Ključ 22, vstop 19. 12. 1989,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31196

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05625 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa ELCO in CO., uvoz in izvoz, d.o.o.,
sedež:  Rimska  18,  Log,  Brezovica,  pod
vložno št. 1/06291/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5358272
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Škof Milan, Ljubljana,

Ulica Kneza Koclja št. 5, in Zupančič Ga-
brijel, Ljubljana, Hladilniška pot št. 5, vsto-
pila 20. 3. 1990, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31197

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05620 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa KARKOL, podjetje za proizvodnjo in
usluge, d.o.o., Kamnik, sedež: Toma Brej-
ca 14, Kamnik, pod vložno št. 1/11877/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, deležev in dejavnosti ter
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5483352
Firma: KARKOL, proizvodnja in uslu-

ge, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,945.373 SIT
Ustanovitelja: Simičak Metod, Kamnik,

Toma Brejca 14, vložil 1,287.273 SIT, in
Kern Iztok, Kamnik, Grintovška 8, vložil
658.100 SIT – vstopila 18. 1. 1991, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost: obdelava in končni izdelki iz
naravnega kamna in betona, izdelava in
montaža izdelkov iz aluminijastih profilov,
izdelava, montaža in popravila kovinskih
ograj in pragov, polaganje kamnitih in kera-
mičnih oblog, prodaja končnih izdelkov iz
lastne proizvodnje, napeljava, popravila ter
vzdrževanje in čiščenje notranjih vodovod-
nih, kanalizacijskih in električnih instalacij,
polaganje talnih in stenskih oblog iz lesa,
linoleja, gumija in drugih materialov, oprav-
ljanje fasaderskih, teracerskih, pleskarskih,
parketarskih in izolatorskih del, izdelava in
montaža lesenih vrat, oken in drugih stavb-
nomizarskih izdelkov, izdelava lesenega po-
hištva, embalaže in galanterije, izdelovanje
okrasnih predmetov in nakita iz kamna, ke-
ramike in gline, fotografske storitve in raz-
vijanje slik, trgovina na debelo in drobno s
kovinskim in elektrotehničnim blagom ter
gradbenim, sanitarnim in instalacijskim ma-
terialom, uvoz repromateriala in surovin za
potrebe lastne proizvodnje, uvoz tehnične
opreme in rezervnih delov, orodja in po-
trebščin, reprodukcijskega materiala in po-
trošnega materiala za oskrbovanje proizvod-
nje, obrti, infrastrukturnih in storitvenih de-
javnosti, izvoz lastnih izdelkov, uvoz in iz-
voz kovinskega in elektotehničnega blaga
ter gradbenega, sanitarnega in instalacijske-
ga materiala.

Rg-31198

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/05619 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa D.G. MARKETING, podjetje za pro-
pagando, organiziranje in turizem, d.o.o.,
Kamnik, Tunjiška 2b, sedež: Tunjiška 2b,
Kamnik, pod vložno št. 1/09095/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, poveča-
nje osnovnega kapitala in spremembo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5430356
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gladek Damjan, Kamnik,

Tunjiška 2b, vstop 26. 9. 1990, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Nova dejavnost: trgovina na veliko in
malo z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
prodaja od vrat do vrat, gostinstvo, prevaja-
nje, organizacija tečajev in dopolnilnega
izobraževanja.

Dejavnost se odslej glasi: posredovanje
ekonomske propagande za vse medije ob-
veščanja, izdelava propagandnih sporočil,
organiziranje kulturno-zabavnih prireditev,
organiziranje plesnih tečajev, organizacija
tečajev in dopolnilnega izobraževanja, or-
ganiziranje in vodenje turističnih izletov,
prodaja od vrat do vrat, gostinstvo, prevaja-
nje, trgovina na veliko in malo z živilskimi
in neživilskimi proizvodi, trgovina na debe-
lo z živilskimi in neživilskimi proizvodi,
zastopanje tujih podjetij, organiziranje in
vodenje turističnih izletov v tujino.

Rg-31199

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05618 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpi-
sa EMMA, podjetje za trgovino, proizvod-
njo, kooperacijo, posredovanje in zasto-
panje, Hrastnik, d.o.o., sedež: Veličkova
43, Hrastnik, pod vložno št. 1/03924/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev in dejav-
nosti ter povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 5311756
Firma: EMMA, podjetje za trgovino,

proizvodnjo,  kooperacijo,  posredovanje
in zastopanje, d.o.o., Hrastnik, Veličkova
43

Skrajšana firma: EMMA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,192.000 SIT
Ustanovitelja: Mausser Franc, vstopil

19. 12. 1989, in Mausser Olga, vstopila
22. 4. 1994, oba iz Hrastnika, Veličkova 43,
vložila po 1,096.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: trgovina na debelo in drob-
no: žita in mlevski izdelki, povrtnine, sadje
in izdelki, meso, perutnina in izdelki, ribe
in izdelki, alkoholne in brezalkoholne pija-
če, motorna vozila, deli in potrebščine; borz-
ni in menjalniški posli; finančne in druge
poslovne storitve.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno: žita in mlevski iz-
delki, povrtnine, sadje in izdelki, meso, pe-
rutnina in izdelki, ribe in izdelki, alkoholne
in brezalkoholne pijače, živila in gospodinj-
ske potrebščine, kovinski in železarski iz-
delki, valjani in vlečeni izdelki črne in bar-
vaste metalurgije, elektrotehnični in elek-
tronski aparati in TV sprejemniki, stroji, de-
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li in potrebščine, elektrotehnični stroji, na-
prave, oprema in elektrotehnični material
ter svetilna telesa, papir, šolski in pisarniški
material, oprema in potrebščine, drogerij-
sko blago, tobačni izdelki, vžigalice in po-
trebščine, galanterija, bižuterija in bazarsko
blago ter igrače, parfumerijsko in kozmetič-
no blago, ure in izdelki iz plemenitih kovin,
izdelki iz domače in umetne obrti, pogrebna
oprema, stare stvari, gospodinjske potreb-
ščine, tekstilni izdelki, konfekcija in izdelki
iz krzna, vrvarski izdelki, izdelki iz konop-
lje in jute, keramika, steklo in porcelan ter
plastični izdelki za gospodinjstvo in druge
potrebe, knjige in muzikalije, cvetje, motor-
na vozila, deli in potrebščine, tehnična opre-
ma in rezervni deli, orodja in potrebščine,
reprodukcijski in potrošni material za oskr-
bovanje proizvodnje, obrti, infrastrukturnih
in storitvenih dejavnosti; proizvodnja: ko-
vinsko predelovalnih izdelkov, delov, ma-
teriala in potrebščin, elektromehanskih,
elektrotehničnih, elektronskih in telekomu-
nikacijskih izdelkov, delov, materiala in po-
trebščin, pogrebne opreme, galanterijskega,
bižuterijskega in bazarskega blaga, igrač in
maskot iz raznovrstnih materialov na me-
hanski in elektronski pogon; servisiranje
vseh vrst elektromehanskih, elektrotehnič-
nih, elektronskih in telekomunikacijskih iz-
delkov, delov in potrebščin ter izdelkov iz
uvoza svoje registrirane dejavnosti; organi-
ziranje in vodenje vseh vrst kooperacijskih
poslov; posredniški, zastopniški in komisij-
ski posli v prometu blaga in storitev; borzni
in menjalniški posli; finančne in druge po-
slovne storitve; posli zunanjetrgovinskega
prometa v okviru registriranih dejavnosti.

Rg-31202

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05611 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
MONTONA,  gostinstvo  in  trgovina,
d.o.o.,  Kamnik,  sedež:  Kidričeva  35a,
Kamnik, pod vložno št. 1/15997/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev in zastopnikov ter poveča-
nje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5580757
Osnovni kapital: 1,558.000 SIT
Ustanovitelja: Sitar Benčič Antonija, iz-

stopila 20. 4. 1994; Benčič Ernest, vložil
1,402.200 SIT, in Sitar Aleš, vložil 155.800
SIT, oba iz Kamnika, Kidričeva 35a, vstopi-
la 20. 4. 1994, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Sitar Aleš in Sitar Benčič Antonija,
imenovana 25. 4. 1994, zastopata družbo s
soglasjem skupščine.

Rg-31203

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05605 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  CANDOR,  delavnica  tujih  jezikov,
d.o.o., Turnovše 19, Vrhnika, sedež: Tur-
novše  19,  Vrhnika,  pod  vložno  št.
1/16172/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., spre-
membo fime, ustanoviteljev, kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5601584

Firma: CANDOR-DOMINKO, delavni-
ce tujih jezikov, k.d., Vrhnika

Skrajšana  firma:  CANDOR-DOMIN-
KO, k.d., Vrhnika

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Dominko Mirjam, Ljub-

ljana, Adamičeva 11, vstop 15. 3. 1992, vlo-
žek 8.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Bernard Mitja, Ljub-
ljana, Novosadska 10, vstop 8. 5. 1994, vlo-
žek 2.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe: izobraževanje tujih je-
zikov; prevajanje; šola sproščanja; šola
kreativne vizualizacije za pouk tujih jezi-
kov; založništvo knjig, kaset in drugih edi-
cij; oganiziranje športnih in rekreativnih ak-
tivnosti ter prireditev; storitve turistične
agencije; reklamne in ekonomsko propa-
gandne storitve ter druge marketinške stori-
tve; gostinske storitve; administrativne sto-
ritve; trgovina na veliko in drobno z živil-
skimi in neživilskimi izdelki; zastopniški,
posredniški in komisijski posli v prometu
blaga in storitev.

Rg-31205

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05603 z dne 8. 5. 1995 pri subjektu vpisa
TRIPOST, podjetje za posredovanje v pro-
metu blaga in storitev ter trgovino na de-
belo, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, sedež:
Tržaška 2, Ljubljana, pod vložno št.
1/03637/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5308739
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Trdin Renato, vstopil

19. 12. 1989, vložil 300.000 SIT, Trdin Ivan,
vstopil 30. 1. 1992, vložil 900.000 SIT, in
Trdin Vojka, vstopila 6. 5. 1994, vložila
300.000 SIT, vsi iz Litije, Cesta koman-
dantna Staneta 12, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-31206

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05601 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GRADACTA, zaključna dela v grad-
beništvu, d.o.o., Ljubljana, sedež: Potrče-
va 4, Ljubljana, pod vložno št. 1/09517/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in sedeža ter povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5436184
Firma: GRADACTA, zaključna dela v

gradbeništvu,  d.o.o.,  Brezovica,  Pot  v
Log 16

Skrajšana firma: GRADACTA, d.o.o.,
Brezovica

Sedež: Brezovica, Pot v Log 16
Osnovni kapital: 1,543.000 SIT
Ustanovitelj: Ocvirk Miha, Ljubljana,

Kettejeva 5, vstop 27. 9. 1990, vložek
1,543.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/05508 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRIMO, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Polanškova 44, sedež:
Polanškova 44, Ljubljana, pod vložno št.
1/04748/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, sedeža in os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5338999
Firma: PRIMO, trgovina na debelo in

drobno, d.o.o., Mengeš
Skrajšana firma: PRIMO, d.o.o., Men-

geš
Sedež: Mengeš, Ljubljanska 43, Trzin
Osnovni kapital: 4,058.417 SIT
Ustanoviteljica: Zekić Nevenka, Ljublja-

na, Polanškova 44, vstop 16. 2. 1990, vlo-
žek 4,058.417 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-31208

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05504 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa ZIL INŽENIRING, d.d., Ljubljana, se-
dež: Kersnikova 10, Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/01763/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in člane nadzornega sveta s
temile podatki:

Matična št.: 5227020
Člani nadzornega sveta: Bajt Slavko, Če-

lešnik Darko, Katana Tatjana, Lavrič Mari-
ja, Ličen Karel, Wallas Meta in Dernovšek
Jože, vstopili 19. 4. 1994.

Rg-31209

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05496 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa TAURUS, podjetje za prodajo, pro-
izvodnjo in zastopanje, družba z omejeno
odgovornostjo, Industrijsko-obrtna cona
Trzin,  sedež:  Industrijsko-obrtna  cona
Trzin, Mengeš, pod vložno št. 1/02950/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, ustanoviteljev in osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5296404
Firma: TAURUS, Podjetje za prodajo,

proizvodnjo in zastopanje, d.o.o., IOC Tr-
zin, Planjava 2, Mengeš

Skrajšana firma: TAURUS, d.o.o., Tr-
zin

Sedež: Mengeš, IOC Trzin, Planjava 2
Osnovni kapital: 6,969.516 SIT
Ustanovitelji: Verderber Borut in Ver-

derber Vesna, vložila po 871.189,50 SIT,
ter Verderber Tomaž, vložil 5,227.137 SIT,
vsi iz Ljubljane, Kneza Koclja 30, vstopili
10. 11. 1989, odgovornost: ne odgovarjajo;
Verderber Maksimilijan, izstopil 31. 12.
1993.

Rg-31210

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05493 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa M.E.L.I.N., d.o.o., Kamnik, storitve na
področju prometa in storitev, sedež: Oše-
vek 6, Kamnik, pod vložno št. 1/14180/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
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spremembo sedeža, ustanoviteljev, osnov-
nega kapitala in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5559979
Firma: M.E.L.I.N., d.o.o., storitve na

področju prometa in trgovine
Sedež: Mengeš, Slovenska 24
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupančič Marija, Men-

geš, Slamnikarska 27, vstop 16. 10. 1991,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Debevec Iztok, izstop 5. 5. 1994.

Rg-31211

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05491 z dne 11. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa MLADINA, časopisno podjetje, d.d.,
Ljubljana, Resljeva 16, sedež: Resljeva
16, Ljubljana, pod vložno št. 1/06903/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5366399
Dejavnost se razširi z naslednjimi dejav-

nostmi: produkcija filmov, video kaset in osta-
lih kulturno umetniških del; organizacija
znanstvenih, kulturnih in zabavnih prireditev.

Dejavnost je odslej: izdajanje revije
MLADINA; izdajanje časopisov, revij ter
knjig; dnevno informativne storitve in stori-
tve stikov z javnostjo; opravljanje informa-
cijskega, ekonomskega in propagandnega
inženiringa; storitve marketinga; produkci-
ja, distribucija, izposojanje in predvajanje
filmov, video kaset in ostalih kulturno umet-
niških del; zastopanje tujih producentov in
distribucija filmov in video kaset; nakup in
prodaja video kaset in njihova produkcija;
uveljavljanje in zaščita moralnih in mate-
rialnih avtorskih pravic in drugih pravic iz-
vajalcev po pooblastilu izdajateljev; izdaja-
nje (izposoja) video kaset; prenašanje bese-
dil ali slik na film ali papir ali foto papir,
reprofotografija; priprava in izdelava tiskar-
skih form za vse vrste tiska; trgovina na
debelo in drobno z naslednjimi proizvodi:
knjige in muzikalije, papir, šolski in pisar-
niški material, oprema in potrebščine, foto-
grafski in kinematografski aparati, inštru-
menti in aparati za potrebe izobraževanja,
znanstvenega raziskovanja in za poklicno
uporabo, tehnična oprema in rezervni deli,
orodja in potrebščine, reprodukcijski in po-
trošni material za oskrbovanje grafične pro-
izvodnje; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev; storitve raziskovanja
in posredovanja informacij ter znanja s po-
dročja gospodarstva, kulture in znanosti; or-
ganizacija znanstvenih, kulturnih in zabav-
nih prireditev (simpozijev, seminarjev, fe-
stivalov, ipd.).

Rg-31212

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05485 z dne 13. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa GENKAI, Podjetje za gostinstvo, trgo-
vino, uvoz in izvoz, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Krakovski nasip 20, Ljubljana, pod
vložno št. 1/23327/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5817552
Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 50
Osnovni kapital: 1,533.673 SIT
Ustanovitelj: Tokuhisa Takashi, Fukuo-

ka, vstop 20. 4. 1993, vložek 1,533.673 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tokuhisa Takashi, razrešen 5. 5.
1994; direktor Hostnik Bogdan, Ig, Dobra-
vica 11a, imenovan 5. 5. 1994, kot indivi-
dualni poslovodni organ – direktor zastopa
in predstavlja družbo doma in v tujini neo-
mejeno do zneska 50.000 SIT, nad tem zne-
skom pa samo na podlagi poprejšnjega pi-
snega pooblastila družbenika.

Dejavnost, vpisana 13. 7. 1995: 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v ne-
specializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno
z oblačili; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-31213

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05446 z dne 12. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa PANTA RHEI SINEZA, svetovanje in
kadrovsko organizacijski inženiring,
Ljubljana, d.o.o., sedež: Dolenjska cesta
11, Ljubljana, pod vložno št. 1/17827/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah
ter spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5606683
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: PANTA RHEI, podjetje za

tekoče in investicijsko vzdrževanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dolenjska c. 11, vložilo
1,200.000 SIT, Terpin Milan, Ljubljana,
Švabičeva 7, in Djukanovič Dušan, Ljublja-
na, Bratov Učakar 86, vložila po 150.000
SIT – vstopili 3. 4. 1992, odgovornost: ne
odgovarjajo.

Družba bo opravljala naslednje dejavno-
sti: svetovanje s kadrovsko organizacijske-
ga področja; izvajanje inženiringa s kadrov-
skega in organizacijskega področja; projek-
tiranje, organiziranje in izvajanje izobraže-
vanja kadrov; projektiranje strategije
razvoja kadrov ter izvajanje organizacijskih
in kadrovskih postopkov ter nalog; založ-
niška dejavnost; komercialni posli pri ure-
sničevanju prometa blaga in storitev; nude-
nje gostinskih in turističnih uslug; trgovina
na veliko in malo z učili, šolskimi potrebšči-
nami, opremo in priborom; finančne in dru-
ge storitve; posredniški in agencijski posli.

Rg-31216

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04787 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa MIPS, Podjetje za računalniški inženi-
ring in trgovino, d.o.o., Grosuplje, Ob
Grosupeljščici 14, sedež: Ob Grosupelj-
ščici 14, Grosuplje, pod vložno št.
1/05779/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5344590
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Andrejak Ljubomir, Gro-

suplje, Ob Grosupeljščici 14, vstop 1. 3.
1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-31218

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04785 z dne 5. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa PAM medicas, marketing, electronics,
design, inovations, computers, agency,
service, Ljubljana, Roška cesta 2a, d.o.o.,
sedež: Roška cesta 2a, Ljubljana, pod
vložno št. 1/02943/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5302528
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Padovnik Milan, vložil

750.572 SIT, in Padovnik Mojca, vložila
749.428 SIT, oba iz Grosupljega, Kajuhov
dvor 3, vstopila 5. 11. 1989, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31214

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05410 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa BIRO M, podjetje za ekonomske, trž-
ne, organizacijske, poslovne, tehnološke
in tehnične storitve ter storitve grafične
dejavnosti, d.o.o., sedež: Žibertova 1,
Ljubljana, pod vložno št. 1/03540/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in pove-
čanje osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5313376
Osnovni kapital: 1,715.000 SIT
Ustanoviteljica: Turk Marta, Ljubljana,

Molniške čete 3, vstop 2. 11. 1993, vložek
1,715.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31221

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04781 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa ŠLUK, okrepčevalnica, gostinstvo in
turizem, d.o.o., Ljubljana, sedež: Zaloška
c. 51, Ljubljana, pod vložno št. 1/21670/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo sedeža in povečanje osnovnega
kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5728622
Sedež: Ljubljana, Zaloška 55
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanoviteljici: Bolkovič Rozi, Ljublja-

na, Brodarjev trg 5, in Vojsk Dubrovka,
Ljubljana, Brodarjev trg 12, vstopili 24. 2.
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1993, vložili po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-31222

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04780 z dne 2. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa BIMOS, podjetje za računalništvo in
informatiko, marketing in usluge na po-
dročju telefonije in elektronike, d.o.o., se-
dež: Ul. Koroškega bataljona 1, Črnuče,
pod vložno št. 1/04462/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme,
skrajšane firme in povečanje osnovnega ka-
pitala s temile podatki:

Matična št.: 5590922
Firma: BIMOS, podjetje za računal-

ništvo in informatiko, marketing in uslu-
ge na področju telefonije in elektronike,
d.o.o., Črnuče

Skrajšana firma: BIMOS, d.o.o., Črnuče
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Baumkirher Vladimir,

Ljubljana-Črnuče, Ul. Koroškega bataljona
1, vstop 19. 12. 1989, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-31224

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04778 z dne 6. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa SOUNDGARDEN – K 59, podjetje za
marketing,  posredovanje,  storitve,  za-
stopstvo, trgovino, komisijsko prodajo in
servis, d.o.o., sedež: Aljaževa 3, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/04710/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah in povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5350824
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kukec Zvonko, Ljublja-

na, Kamnogoriška cesta 59, vstopil 16. 1.
1990, in Hočevar Darko, Ljubljana, Potrče-
va ulica 4, vstopil 3. 12. 1993, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-31225

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04773 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa MIBEL, d.o.o., proizvodno, storitveno,
trgovsko, uvozno in izvozno podjetje, se-
dež: Križ 28a, Komenda, pod vložno št.
1/16484/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo ustanoviteljev in tipa
zastopnika ter povečanje osnovnega kapita-
la s temile podatki:

Matična št.: 5595428
Osnovni kapital: 1,525.000 SIT
Ustanovitelj: Bele Dare in Bele Edo, iz-

stopila 26. 4. 1994; Bele Ferdinand, Kam-
nik, Klavčičeva 7, vstopil 26. 4. 1994, vlo-
žil 1,525.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bele
Edo, Kamnik, Livarska 5, razrešen 26. 4. 1994
kot zastopnik in imenovan za prokurista.

Rg-31228

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/04767 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa SEP management, d.o.o., Gospodarsko
in organizacijsko svetovanje, Ljubljana,
Tržaška cesta 118, sedež: Tržaška cesta
118, Ljubljana, pod vložno št. 1/12566/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5500028
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Piskar Sebastijan, Ljublja-

na, Ul. Malči Beličeve 25, vstop 3. 5. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-31229

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04766 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa BONSAI, proizvodno in trgovsko pod-
jetje z izdelki za opremljanje poslovnih
in bivalnih prostorov, d.o.o., sedež: Indu-
strijska obrtna cona Trzin, Mengeš, pod
vložno št. 1/07210/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in spremembo nazivov in poob-
lastil zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5378087
Osnovni kapital: 1,503.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Barbara in Turk Vin-

cencij, oba iz Mengša, Prešernova 20, Tr-
zin, vstopila 28. 5. 1990, vložila po 751.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Turk
Vincencij, razrešen 25. 4. 1994 kot v.d.
predsednika poslovodnega odbora in ime-
novan za direktorja, in Turk Barbara, raz-
rešena 25. 4. 1994 kot v.d. člana poslovod-
nega odbora in namestnica predsednika po-
slovodnega odbora in imenovana za na-
mestnico direktorja, oba zastopata družbo
z omejitvijo, da morata pri sklepanju prav-
nih poslov, ki se nanašajo na nakup, odtu-
jitev ali obremenitev nepremičnin, na na-
bavo in prodajo osnovnih sredstev družbe,
na investicije in najemanje posojil ali prav-
ne posle, katerih vrednost znaša nad 10.000
DEM, pridobiti predhodno soglasje
skupščine.

Rg-31232

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04763 z dne 13. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa DOPRIMEX, uvoz, izvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Vojkova 73, Ljubljana, pod
vložno št. 1/18466/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in povečanje osnov-
nega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5652707
Osnovni kapital: 1,529.000 SIT
Ustanoviteljica: Kramberger Doroteja,

Ljubljana, Vojkova 73, vstop 6. 4. 1992, vlo-
žek 1,529.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-10298

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/03183 z dne 10. 11. 1995 pri subjektu
vpisa  GRAL,  podjetje  za  marketing,

d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 29, sedež:
Dunajska c. 29, Ljubljana, pod vložno št.
1/10080/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, ustanoviteljev, de-
ležev in osnovnega kapitala ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5308909
Firma: GRAL MARKETING, družba

za marketing, d.o.o., Ljubljana, Dunaj-
ska c. 29

Osnovni kapital: 2,346.000 SIT
Ustanovitelji:  Vodopivec  Blaž,  Jamo-

va 1, vstop 11. 12. 1989, vložek 469.200
SIT, Damjan Janez, Ljubljana, Celovška
95a, vstop 11. 12. 1989, vložek 469.200
SIT, Arh Tomaž, Ljubljana, Kosova 7, vs-
top 15. 5. 1994, vložek 297.160 SIT, Kalar
Meta, Kranj, Cesta talcev 5, vstop 15. 5.
1994, vložek 164.220 SIT, Rožič Evgenija,
Mengeš, Zavrti 22, vstop 15. 5. 1994, vlo-
žek 164.220 SIT, in Tavčar Rudi, Kranj,
Mlekarska  31,  vstop  11.  12.  1989,
vložek  782.000 SIT,  odgovornost:  ne
odgovarjajo.

Rg-28076

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09404 z dne 27. 7. 1995 pri subjektu vpi-
sa MIBO TRADING, d.o.o., Ljubljana,
Robbova 14, podjetje za proizvodnjo, iz-
voz, uvoz, zastopanje tujih firm, posredo-
vanje v mednarodnem prometu in trgovi-
no na debelo, sedež: Robbova 14, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/03959/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo deležev, osnovnega kapitala in de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5390753
Osnovni kapital: 9,631.000 SIT
Ustanovitelji: Boštjančič Aldo, Ljublja-

na, Kančeva 16, vstopil 9. 12. 1993, ter Mi-
helj Jasna, Sežana, Pod Sedovnikom 19, in
Boštjančič Marko, Ljubljana, Kančeva 16,
vstopila 30. 1. 1990 – vložili po
3,210.333,33 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Dejavnost se razširi z naslednjim: pro-
izvodnja kovinskih, električnih, kemičnih,
lesnih in telekomunikacijskih proizvodov;
trgovina na drobno in debelo z živilskimi in
neživilskimi izdelki; servis elektrotehničnih
in električnih aparatov, strojev, delov in po-
trebščin.

Izbriše se naslednja dejavnost (na reg.
listu št. 3 in 4): proizvodnja po naslednjih
panogah: ...; trgovina na debelo in drobno
po naslednjih trg. strokah: ...; uvoz, izvoz
blaga po naslednjih skupinah...; zastopanje
tujih firm; posredovanje v mednarodnem
prometu.

Dejavnost se odslej glasi: proizvodnja
kovinskih, električnih, kemičnih, lesnih in
tekstilnih proizvodov; trgovina na drobno
in debelo z živilskimi in neživilskimi izdel-
ki; storitve reklame in ekonomska propa-
ganda; komercialni posli pri realizaciji funk-
cije prometa blaga in storitev; ekonomske,
organizacijske in tehnološke storitve; servis
elektrotehničnih in električnih aparatov,
strojev, delov in potrebščin; projektantske
storitve; zastopanje tujih firm; posredova-
nje v mednarodnem prometu.
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Rg-28134

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12168 z dne 25. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa PIXEL, inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Vojkova 65, sedež: Vojkova 65, Ljublja-
na, pod vložno št. 1/21533/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah, spremembo
firme, sedeža, osnovnega kapitala in dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5429994
Firma: PIXEL, inženiring, d.o.o., Ljub-

ljana
Sedež: Ljubljana, Medvedova 27
Osnovni kapital: 1,520.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Matej, Nova Gorica,

Trubarjeva 16, vstop 26. 12. 1992, vložek
1,520.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi z naslednjim: eko-
nomski inženiring; razvojno raziskovalno de-
lo na področju računalništva, prometa, eko-
logije, ekonomije; svetovanje s področja ra-
čunalništva, prometa, ekologije, ekonomije;
izdelava ekspertiz, študij, investicijskih pro-
gramov, idejnih projektov s področja raču-
nalništva, prometa, ekologije, ekonomije;
izobraževalne storitve; ekonomsko propa-
gandne storitve; organizacija in vodenje jezi-
kovnih, računalniških in podobnih izobraže-
valnih programov; intelektualne storitve –
prevajanje, lektoriranje, oblikovanje besedil
in slik, ilustriranje, inštruiranje, izdelovanje
načrtov in zemljevidov; projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje.

Dejavnost se sedaj glasi: ekonomske, or-
ganizacijske in tehnološke storitve; poslov-
ne storitve, predvsem v zvezi z računalniš-
tvom, in sicer programiranje (“software”),
obdelava podatkov, statistične obdelave, ob-
delave na področju logistike s svetovanjem
ipd. ter inženiring s področja računalništva;
druge neomenjene storitve v okviru poslov-
nih storitev; založniška dejavnost; komer-
cialni posli pri uresničevanju funkcije pro-
meta blaga in storitev; storitve v notranjetr-
govinskem prometu, in sicer posredniške,
zastopniške, agencijske, komisijska prodaja
in druge storitve, običajne v blagovnem pro-
metu; storitve finančnega posredovanja in
menjalniški posli.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KOPER

Srg 810/94 Rg-11509

To sodišče kot registrsko sodišče objav-
lja naslednji oglas:

Družba CELESTE, parfumerija in tr-
govina, d.o.o., Koper, C. JLA 2, ki je vpi-
sana pri tem sodišču pod vložno št.
1/1943/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenika z dne 9. 5. 1994.

Družbenik je Uroš Celestina, Sv. Anton,
Gregoriči 45, Koper.

Družba je pri SDK Koper odprla le de-
pozitni račun za polog ustanovitvene glav-

nice, žiro računa pa ni odprla, ker v času
svojega obstoja ni poslovala.

Družba nima nobenega premičnega ali
nepremičnega premoženja, razen denarnih
sredstev na depozitnem računu v višini vpla-
čane osnovne glavnice ob ustanovitvi druž-
be, povečane za obresti, ki se izplačajo druž-
beniku.

Družbenik izjavlja, da družba nima ne-
poravnanih obveznosti, oziroma da so po-
plačane vse njene obveznosti, da družba ni-
ma nobene zaposlene osebe ter da prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe, za katere odgovarja soli-
darno z vsem svojim premoženjem.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 3. 1995

Srg 3443/94 Rg-24622

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

Družba SAMIG-INŽENIRING, stori-
tve, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Izola,
Cankarjev drevored 26/a, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/1959/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 30. 12. 1994.

Družbeniki Mitja Gustinčič iz Ljubljane,
Gallusovo nabrežje 13, Samo Gustinčič iz
Izole, Bazoviška 12 in Danilo Gustinčič iz
Izole, Bazoviška 12, izjavljajo, da so popla-
čane vse obveznosti družbe, da družba ni
imela zaposlenih delavcev in da prevzame-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se prenese na družbenike tako, da
vsak prevzame enak del.

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 17. 10. 1995

Srg 1831/94 Rg-15733

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

Družba MATIKS, trgovina in storitve
v blagovnem prometu, d.o.o., Kvedrova
4, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1219/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
15. 6. 1994.

Družbenik Ivan Sosič iz Kopra, Kve-
drova 4, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 6. 1995

KRANJ

Srg 3826/94 Rg-20391

Okrožno sodišče v Kranju, je v registrski
zadevi št. Srg 3826/94, zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
31. 7. 1995 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3715/00 vpiše izbris družbe
T’POLŽEK, podjetje za gojenje polžev,
trgovsko, storitveno in gostinsko podjet-
je,  d.o.o.,  Žabnica,  s  sedežem  Žabnica,
Žabnica 74, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 31. 7. 1995

LJUBLJANA

Srg 94/11406 Rg-25371

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11406 z dne 28. 8. 1995, pod št. vložka
1/21788/00, izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: VAGA, proizvodnja, storitve,
trgovina, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: VAGA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marinkov trg S 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Trbižan Ljubo in Ogrinc

Branka, oba izstopila 31. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Trbižan Ljubo, Strunjan 132a, Portorož
in Ogrinc Branka, Ziherlova 4, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 94/03185 Rg-25627

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03185 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03047/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: HEMA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ulica Dušana Mrav-

ljaka 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hergan Stanko, izstopil

23. 10. 1995.

Srg 94/06310 Rg-25628

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06310 z dne 25. 10. 1995,
pod št. vložka 1/03938/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: TOSJA, trgovina, storitve in av-
to šola, d.o.o.
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Skrajšana firma: TOSJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Kacova 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Muršič Lidija, izstopila

23. 10. 1995.

Srg 94/03190 Rg-25663

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/03190 z dne 20. 10. 1995,
pod št. vložka 1/02532/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5400805
Firma: MISTRAL, izvoz-uvoz, gradbe-

no svetovanje in posredništvo, trgovina,
turistična dejavnost, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Maribor,  Trg  Dušana  Kved-

ra 13
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Krepek Gabrijela, Pre-

din Dragica, obe izstopili 17. 10. 1995.

Srg 94/06238 Rg-36314

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/06238 z dne 12. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02572/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Firma: EPIX, trgovsko podjetje in sto-
ritve, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Slovenska  Bistrica,  Ob  poto-

ku 10
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Ratkovič Sašo, Ratkovič

Marjeta in Ratkovič Borivoje, vsi izstopili
5. 2. 1996.

Srg 94/05442 Rg-36325

Okrožno sodišče v Mariboru, je s skle-
pom Srg št. 94/05442 z dne 19. 3. 1996, pod
št. vložka 1/02444/00, izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku, s temi-
le podatki:

Firma:  NELEX,  trgovsko  in  posred-
niško podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Smetanova 27
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Nemec Branko in Leban

Joško, oba izstopila 5. 2. 1996.

PTUJ

Srg 94/02960 Rg-34769

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02960 z dne 7. 3. 1996 pod št.
vložka 1/04333/00, izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št.: 5528453

Firma: ELSI, proizvodnja, storitve, in-
ženiring in zastopstva, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež:  Lovrenc  na  Dravskem  polju,

Lovrenc na Dravskem polju 55 b
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pišek Marijan, izstopil

20. 2. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Pišek Marijan, Lovrenc na Dravskem
polju 55 b.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 127-1/93-9/1 Ob-4226

Pravila sindikata Agencije RS za pla-
čilni promet, Podružnica Kočevje, Kočev-
je, z dne 12. 9. 1996 se hranijo na Upravni
enoti Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod zap. št. 51.

Št. 028-11/96-2 Ob-4227

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Sindikata podjetja Planika
Kranj – Obrat Majšperk

– naziv pravil: pravila Sindikata podjet-
ja Planika Kranj – Obrat Majšperk;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat podjetja Pla-
nika Kranj – Obrat Majšperk;

– sedež sindikata: Breg 13, Majšperk.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 58.

Št. 127-6/96 Ob-4262

Pravila Sindikata delavcev ministrstev,
občin in upravne enote Cerknica so dne 4.
9. 1996 vpisana v evidenco statutov sindi-
katov upravne enote Cerknica pod zap. št.
36. Pravila hrani upravni organ za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve.

Z dnem izdaje odločbe postane ZSSS
Sindikat državnih in družbenih organov Slo-
venije Sindikat delavcev ministrstev, občin
in upravne enote Cerknica pravna oseba.

št. 127-7/96 Ob-4263

Pravila Sindikata zdravstva in social-
nega varstva Slovenije v Zdravstvenem
domu Cerknica so dne 6. 9. 1996 vpisana v
evidenco statutov sindikatov upravne enote
Cerknica pod zap. št. 37. Pravila hrani
upravni organ za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve.

Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
zdravstva  in  socialnega  varstva  Slovenije

v  Zdravstvenem  domu  Cerknica  pravna
oseba.

Št. 024-1/96-110 Ob-4264

Pravila Sindikata inštituta za geodezi-
jo in fotogrametrijo, Ljubljana, Jamova
2, sprejeta dne 17. 4. 1992, se hranijo v
upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rud-
nik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 110, dne 3. 10. 1996.

Št. 013-11/96-7 Ob-4265

Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
2. 10. 1996 v hrambo pravila za delovanje
sindikata v Zdravstvenem domu Nova Gori-
ca, osnovno varstvo.

Ime  in  kratica  sindikata  je  Sindikat
zdravstva in socialnega varstva Sloveni-
je,  sindikat  Zdravstvenega  doma  Nova
Gorica, osnovno varstvo.

Sedež sindikata je v Novi Gorici, Rejče-
va ulica 4.

Sindikat je z dnem 2. 10. 1996 pridobil
lastnost pravne osebe.

Pravila za delovanje sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
upravne enote Nova Gorica pod zap. št. 113.

Št. 028-34/93 Ob-4266

Republika Slovenija upravna enota Čr-
nomelj z 2. 10. 1996 preneha hraniti pravila
o  organiziranosti  in  delovanju  Sindikata
podjetja  “Novoteks”  Konfekcija  Novo
mesto, d.o.o., obrat Vinica, Neodvisnost –
KNSS, vpisana v evidenco statutov sindika-
tov. Izbris iz evidence je zahtevala poob-
laščena oseba Sindikata Podjetja “Novo-
teks” Konfekcija Novo mesto, d.o.o., obrat
Vinica, Neodvisnost – KNSS.

Ob-4292

Pravila Sindikata delavcev v zdravstve-
ni  negi  Slovenije,  Sindikalne  enote
Zdravstveni dom dr. Tineta Zajca Dom-
žale s sedežem v Domžalah, Mestni trg 2.
se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod
zap. št. 4/96.

Razglasi sodišč

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

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

N 13/94 R-92

Umer Ivan, sin pok. Andreja, roj. l. 1895,
nazadnje stanujoč Rojci 58, je pogrešan (na
predlog Hrvatin Albina, Fijeroga 12, Šmar-
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je, ki ga zastopa odv. Rajko Trunkl iz Ko-
pra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

N 14/94 R-93

Hrvatin Andrej, sin pok. Mateja, roj. l.
1894, nazadnje stanujoč v vasi Flegi-Žu-
pančiči, je pogrešan (na predlog Hrvatin Al-
bina, Fijeroga 12, Šmarje, ki ga zastopa odv.
Rajko Trunkl iz Kopra).

Skrbnica za poseben primer je Cvetka
Birsa iz Ankarana, Ivančičeva 19.

Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 7. 1996

N 6/96 R-100

Tomaž Mlekuž, roj. 23. 3. 1842, očetu
Tomažu in materi Marjani, v Bovcu št. 219,
je pogrešan.

Skrbnik je Ivan Uršič iz Nove Gorice,
Ledine 31.

Okrajno sodišče v Tolminu

dne 19. 8. 1996

N 21/96 R-110

Kušljan Edvard, sin Edvarda in Marije,
roj. 9. 12. 1926 v Cerknici, stalno bivališče
ni znano, je pogrešan (na predlog predlaga-
teljice Amalije Šegatin, Ane Ziherlove 10,
Ljubljana).

Začasni skrbnik je Leon Razdrih, Center
za socialno delo v Cerknici.

Okrajno sodišče v Cerknici

dne 16. 9. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

II P 78/96 R-109

To sodišče je v pravdni zadevi tožnice
Tatjane Furman, Tugomirjeva 12, Ljublja-
na, ki jo zastopa Emil Tomc, odvetnik iz
Domžal, zoper toženca Nikolo Mrđa, nez-
nanega bivališča, zaradi plačila tolarske pro-
tivrednosti 25.000 DEM s pp, sklenilo:

tožencu Nikoli Mrđa, neznanega biva-
lišča, se v tej pravdni zadevi postavi začasni
zastopnik Tina Simčič, strokovna sodelav-
ka pri tem sodišču, stanujoča Rozmanova 2,
Ljubljana.

Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolž-
nosti zakonitega zastopnika (1. odst. 85. čl.
ZPP).

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 6. 1996

I P 1173/95-7 R-111

To sodišče je po okrožni sodnici svetnici
Majdi Verstovšek, v pravdni zadevi tožeče
stranke 1. Vilme Ducman, Krimska 7, Ljub-
ljana in 2. Jireka Ducmana, naslov isti, ki ju
zastopa Rosvita Toplak Ajdič, odvetnica iz
Ljubljane, proti toženi stranki Milevi Cviji-
ć, naslov neznan, zaradi izročitve listine
sposobne za zemljiškoknjižni vpis, pcto.
2,800.000 SIT, dne 17. 6. 1996 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. čl. zakona o pravdnem postopku (Ur. l.
SFRJ, št. 4/77 – 27/90, v nadaljevanju ZPP),

se toženi stranki Milevi Cvijić, naslov nez-
nan, postavlja začasna zastopnica Martina
Simčič, strokovna sodelavka tukajšnjega so-
dišča, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi I P 1173/95, vse dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 6. 1996

V P 194/96 R-113

To sodišče je po sodnici Ireni Florjančič
Cirman, v pravdni zadevi tožeče stranke Ko-
čan Tufa, Križna ul. 2, Ljubljana, ki ga za-
stopa odvetnik Aleš Pegan iz Ljubljane, pro-
ti toženi stranki Katarini in Stjepanu Zdo-
lec, oba Jakčeva 40, Ljubljana, zaradi skle-
nitve prodajne pogodbe, sklenilo:

na podlagi 5. določila 2. odstavka 84. čl.
ZPP se toženima strankama Katarini Zdolec
in Stjepanu Zdolecu, postavlja začasna za-
stopnica Andreja Burja Kračman, strokovna
sodelavka Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki
bo zastopala toženi stranki v pravdni zadevi
V P 194/96.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 12. 9. 1996

Amortizacije

Stečajni postopki
in likvidacije

N 190/96 R-119

Na predlog Vodušek Žige, Ljubljana, Bo-
gišičeva 4, se uvaja amortizacija blagaj-
niških zapisov NLB, d.d., Ljubljana, Poslo-
valnica Bežigrad, št. B011870 in P000784,
glaseča se na prinositelja in vsak v vredno-
sti 250.000 SIT.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 21. 8. 1996

St 21/91 S-356

To sodišče je s sklepom St 21/91 dne
30. 9. 1996 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra polprevodniki, p.o., Ga-
bersko 12, Trbovlje.

Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
sklepa izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 10. 1996

St 20/90 S-357

To sodišče je s sklepom opr. št. St 20/90
z dne 26. 9. 1996 zaključilo stečajni posto-
pek nad dolžnikoma SGD Beton, n.sol.o.,
TOZD, Gradbena mehanizacija, o.sol.o.,
Zagorje ob Savi, Kisovec, in SGD Beton,
n.sol.o., Zagorje ob Savi.

Dolžnika se po pravnomočnosti sklepa
izbrišeta iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 9. 1996

St 31/95 S-358

To sodišče je s sklepom št. St 31/95 z
dne 27. 9. 1996 sklenilo, da se stečajni po-
stopek nad dolžnikom TKI podjetje za iz-
delavo kovinskih izdelkov in trgovino
Globoko, Globoko 50a, zaključi, ker pre-
moženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške postopka.

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

St 22/95 S-359

To sodišče je s sklepom št. St 22/95 z
dne 27. 9. 1996 sklenilo, da se stečajni po-
stopek nad dolžnico Voglar Mileno, s.p.,
Anke Salmičeve 11, Leskovec, zaključi, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne
zadošča niti za stroške postopka.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 27. 9. 1996

St 68/96 S-360

To sodišče je s sklepom St 68/96 z dne 1.
10. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Splošna obrtna zadruga Notranjka
Logatec, Tržaška c. 11, Logatec.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Pe-
ter Kavčič iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 7. 1. 1996 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 10. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 10. 1996

St 4/96-17 S-361

To sodišče je v stečajni zadevi dolžnika
SUS VOLONTAR, d.o.o., Jesenice, Cesta
železarjev 8, Jesenice, na seji senata dne
2. 10. 1996 sklenilo:

1. Stečajni postopek nad dolžnikom se
od dne 2. 10. 1996 nadaljuje kot skrajšani
stečajni postopek.

2. Narok za preizkus terjatev, razpisan
za dne 4. 10. 1996 ob 9. uri v sobi 115/I tega
sodišča se prekliče.

3. Stečajni postopek nad dolžnikom se
zaključi, ker premoženje, ki bi prišlo v ste-
čajno maso, ne zadošča niti za stroške tega
postopka.

4. Premoženje stečajnega dolžnika se bo
uporabilo v skladu z določilom 5. točke 99.
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93).

5. Sklep se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije in na oglasni deski Okrož-
nega sodišča v Kranju.
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6. Po pravnomočnosti tega sklepa se za-
ključek stečajnega postopka vpiše v sodni
register.

7. Zoper ta sklep lahko upniki stečajne-
ga dolžnika vložijo pritožbo v roku 15 dni
po objavi sklepa v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 10. 1996

St 43/95 S-362

To sodišče je s sklepom St 43/95 z dne
1. 10. 1996 zaključilo stečajni postopek
nad Eurospin, d.o.o., Medvode, Barleto-
va 4.

Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega regi-
stra.

St 71/90 S-363

To sodišče je s sklepom St 71/90 z dne
1. 10. 1996 zaključilo stečajni postopek
nad  CMP,  p.o.,  Ljubljana,  Pot  k
sejmišču 30.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
stečajnega postopka se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.

Ostanek stečajne mase, kar so terjatve
stečajnega dolžnika:

– na izročitev 173 kom. mlade pitane
govedi  zoper  Bednja  p.o.  Ludbreg,  Hr-
vaška in

– na izročitev 315 kom. mlade pitane go-
vedi zoper KK Ormož se prenese na Med-
narodno podjetje Slovenijales, d.o.o., Ljub-
ljana.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 10. 1996

St 23/96 S-364

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
23/96 dne 1. 10. 1996 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Vodnogospo-
darsko podjetje Hidroing, d.o.o., Mari-
bor, Ljubljanska 9.

Odslej firma glasi Vodnogospodarsko
podjetje Hidroing, d.o.o., Maribor, Ljubljan-
ska 9 – v stečaju.

II. Za  stečajnega  upravitelja  se  ime-
nuje mag. Irena Lesjak, dipl. ek., Tim,
d.o.o., Maribor, Kraljeviča Marka 21, Ma-
ribor.

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

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

V. Narok za preizkus terjatev bo dne 18.
12. 1996 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10.
1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 1. 10. 1996

St 32/96 S-365

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
32/96 dne 1. 10. 1996 začelo stečajni posto-

pek nad stečajnim dolžnikom Gastro Inter-
food, d.o.o., Maribor, Zolajeva 21.

Odslej firma glasi Gastro Interfood,
d.o.o., Maribor, Zolajeva 21 – v stečaju.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Elio Rijavec, dipl. ek., stan. Slovenska 39,
Maribor.

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

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

V. Narok za preizkus terjatev bo dne 18.
12. 1996 ob 12. uri, soba 330 tukajšnjega
sodišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10.
1996.

St 34/96 S-366

I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/96 dne 1. 10. 1996 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Jeklotehna
Maribor, d.d., Partizanska c. 34.

Odslej firma glasi Jeklotehna Maribor,
d.d., Partizanska c. 34 – v stečaju.

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

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

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

V. Narok za preizkus terjatev bo dne 6.
1. 1997 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

VI. Oklic upnikom je bil nabit na ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 1. 10.
1996.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 1. 10. 1996

St 200/93 S-367

To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.
št. St 200/93, nad stečajnim dolžnikom Tus
Mikon, d.o.o., Mislinja – v stečaju, Misli-
nja, Gozdarska 38, četrti narok za preizkus
terjatev dne 23. 10. 1996 ob 13. uri, v sobi
št. 28 Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 1. 10. 1996

St 15/95 S-368

To sodišče je v zadevi St 15/95 stečajne-
ga dolžnika Kovinoplast, podjetje za izde-
lavo raznovrstnih kovinskih izdelkov,
p.o., Jesenice na Dolenjskem 9b, razpisalo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev za dne 20. 11. 1996 ob 8.30, v
dvorani V/II Okrožnega sodišča v Krškem,
Cesta krških žrtev 12, Krško.

Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure, v gospodarski
pravdni pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 10. 1996

StR 4/92 S-369

To sodišče je v likvidacijskem postopku
nad dolžnico Malgos, p.o., Obrtna zadru-
ga Slovenske Konjice, v likvidaciji, dne
19. 9. 1996 sklenilo:

likvidacijski postopek nad dolžnico Mal-
gos, p.o., Obrtna zadruga Slovenske Konji-
ce, v likvidaciji, se zaključi.

Vse terjatve in obveznosti, izvirajoče iz
likvidacijskega postopka nad dolžnico Mal-
gos, p.o., Obrtna zadruga Slovenske Konji-
ce, v likvidaciji, se prenesejo na novo nasta-
lo zadrugo Malgostrans, Transportna zadru-
ga, z.o.o., Mestni trg 11, Slovenske Konji-
ce, ter tudi terjatve, ki niso bile prijavljene v
likvidacijskem postopku in jih bodo upniki
uveljavljali v enem letu po objavi oklica
zaključka likvidacijskega postopka nad
dolžnico v Uradnem listu RS.

Za zgoraj navedene obveznosti odgovar-
ja dolžnica do višine vrednosti prevzetega
premoženja.

Malgostrans, Transportni zadrugi, z.o.o.,
Mestni trg 11, Slovenske Konjice, se izroči
ostanek likvidacijske mase, in sicer:

– vsa denarna sredstva na žiro računu
dolžnice,

– poslovni prostor na Mestnem trgu 11,
Slovenske Konjice,

– osnovna sredstva dolžnice,
– vsa morebitna kasneje najdena sredst-

va dolžnice,

– vse neizterjane terjatve.

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 9. 1996

St 18/94-75 S-370

To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/94
z dne 3. 10. 1996 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom Trgovsko podjet-
je Standard Konfekcija, d.o.o., Novo me-
sto, Komandanta Staneta 18, Novo mesto
– v stečaju, zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 3. 10. 1996

St 3/94-132 S-371

Po drugem odstavku 99. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se
zaključi stečajni postopek nad dolžnikom
Dekor-Slikopleskarstvo Murska Sobota,
d.o.o., v stečaju, Murska Sobota, Kopa-
liška 2, ki je bil začet s sklepom Temeljne-
ga sodišča v Murski Soboti, enota v Mur-
ski Soboti, opr. št. St 3/94-20 z dne 6. 6.
1994.

Zoper sklep o zaključku stečajnega po-
stopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi sklepa v Uradnem listu RS.

Premoženje stečajnega dolžnika se upo-
rabi za poravnavo stroškov stečajnega po-
stopka.

Pravnomočni sklep o zaključku stečaj-
nega postopka se po uradni dolžnosti vpiše
v sodni register. Z dnem vpisa v sodni regi-
ster dolžnik preneha in se izbriše predhodni
vpis o začetku stečajnega postopka.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 10. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 13/96 La-614

Dom, p.o., Koper, Cankarjeva 6, Ko-
per, podaljšuje javni poziv upravičencem
za sodelovanje v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic v postopku lastninske-
ga preoblikovanja. Rok se podaljšuje do
vključno 21. oktobra 1996.

Javni  poziv  je  bil  prvič  objavljen  v
dnevniku  Delo  dne  9.  avgusta  1996  in  v
Uradnem  listu  RS,  št.  44  z  dne  9.  VIII.
1996.

Dom Koper, p.o.

La-620

SGP Gorica, d.o.o., Nova Gorica, Er-
javčeva 19, Nova Gorica, objavlja na pod-
lagi lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je odobrila Agencija Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo dne
9. 4. 1996 z odločbo št. LP 01339/1996-DD,
javni poziv upravičencem interne razdelitve
in notranjega odkupa delnic. V interni raz-
delitvi in notranjem odkupu lahko sodeluje-
jo upravičenci s certifikati, potrdili za neiz-
plačane plače in z gotovino.

Upravičenci lahko v 30 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, časopisu Delo in Primor-
ske novice in na oglasni deski podjetja, vpla-
čajo delnice interne razdelitve in notranjega
odkupa. Za upravičence se delnice notra-
njega odkupa vplačaujejo s 50% popustom.
Vplačila gotovin se nakazujejo na poseben
privatizacijski podračun št.
52000-698-37459 pri APPNI Nova Gorica,
“plačilo kupnine za delnice notranjega od-
kupa”.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 24 z dne 10. V. 1996, v
časopisu Delo dne 10. 5. 1996 in časopisu
Primorske novice dne 10. 5. 1996.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja upravičenci dobijo pri Božidarju Bati-
stiču po tel. 065/22-711, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro.

SGP Gorica, d.o.o., Nova Gorica

Št. 59 La-621

Florina, Vita Kraigherja 8, Maribor,
podaljšuje rok za javni poziv upravičencem
I. kroga za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic podjetja v po-
stopku lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 18. 10.
1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Večer 20. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 45 z dne 19. VIII. 1996 ter na ogla-
snih deskah podjetja. Podaljšanje javnega
poziva je bilo objavljeno v časopisu Večer z
dne 17. 9. 1996 in v Uradnem listu RS, št.
51, dne 13. IX. 1996 in na oglasnih deskah
v podjetju.

Vse dodatne informacije dobite po tel.
062/23-491, pri Darji Rojs.

Florina, p.o., Maribor

La-615

Na podlagi lastninskega preoblikovanja
podjetja IMP Klima montaža, inženiring,
projektiranje, montaža, proizvodnja, trgovi-
na, d.o.o., Ljubljana, Vojkova ul. 58, ki ga
je z odločbo št. LP 00907/1996-SD z dne
14. 2. 1996 odobrila Agencija za prestruk-
turiranje in privatizacijo in skladno z zako-
nom o lastninskem preoblikovanju podjetja
IMP Klima montaža, inženiring, projektira-
nje, montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova ul. 58, objavlja program
lastninskega preoblikovanja podjetja IMP
Klima montaža, inženiring, projektiranje,
montaža, proizvodnja, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, Vojkova ul. 58.

1. Firma in sedež: IMP Klima montaža,
inženiring, projektiranje, montaža, pro-
izvodnja, trgovina, d.o.o., Ljubljana, Voj-
kova ul. 58.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, pod registrsko št. vložka
1/1966/00.

2. Matična številka: 5078008.
3. Dejavnost: 050301 napeljava in po-

pravila gradbenih instalacij.

4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
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% delnic na Sklad invalid-
skega in pokojninskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic na Odškodninski
sklad,

– prenos 20% delnic na Sklad RS za raz-
voj za nadaljnjo razporeditev na pooblašče-
ne investicijske družbe,

– interna razdelitev delnic v višini 20%
razpisanih delnic,

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

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic

7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in 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 in potrdila za neiz-
plačane plače (v nadaljevanju: potrdila).

Če bo vpisanih in vplačanih več kot 20%
vseh delnic, bo presežek certifikatov in po-
trdil proporcionalno 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 in potr-
dil iz interne 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 lahko vpisovali v zameno za lastniške
certifikate na sedežu podjetja od 8. do 10.
ure, z gotovino pa jih lahko vplačajo na
privatizacijski podračun št.
50102-698-000-0026292, oboje v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.

9. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 168-21-59 pri Zima Mojci in na tel.
168-35-85 pri Ireni Dolinšek.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega pro-
grama preoblikovanja kršene njegove na za-
konu temelječe pravice oziroma pravna ko-
rist, ter se postopka pri agenciji ni udeleževal
kot stranka, lahko uveljavlja varstvo pravic v
roku 15 dni od dneva te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestruktu-
riranje in privatizacijo, Kotnikova 18, Ljub-
ljana.

IMP Klima montaža, d.o.o., Ljubljana

Št. 152/96 La-616

Na podlagi določil zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij podjetje Solkanska
industrija apna, p.o., Nova Gorica, IX. Kor-
pus 106, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja, ki ga je odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo z odločbo št. LP 01082/1996-IZ z
dne 29. 8. 1996.

1. Firma in sedež: Solkanska industrija
apna, p.o., Nova Gorica, IX. Korpus 106,
Nova Gorica.
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Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, pod št.
reg. vložka 1-123-00.

2. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je organizirano kot enovito družbeno pod-
jetje s 100% družbenim kapitalom.

3. Matična številka: 5033659.
4. Osnovne dejavnosti podjetja: pro-

izvodnja apna in proizvodov iz apna ter ap-
nenčevih granulatov.

5. Podjetje se bo preoblikovalo v del-
niško družbo. Predvidena lastniška struktu-
ra preoblikovanega podjetja je:

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

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

tve – 20%,
– upravičenci iz naslova notranjega od-

kupa – 40%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 20%,
– notranji odkup delnic – 40%,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad – 10%,
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

ski sklad – 10%,
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za

razvoj – 20%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojene delavce podjetja (I.
krog), da v 30-dnevnem roku po objavi tega
oglasa v Uradnem listu RS in na oglasni
deski podjetja, svoje lastniške certifikate za-
menjajo za delnice ter tako sodelujejo v in-
terni razdelitvi delnic podjetja. Če v nave-
denem roku ne bo vpisanih vseh 20% del-
nic, namenjenih interni razdelitvi, bo z ob-
javo internega razpisa na oglasni deski začel
teči nov 15-dnevni rok za vpis delnic ožjih
družinskih članov zaposlenih v podjetju (II.
krog). Če tudi v II. krogu ne bo vpisanih in
vplačanih vseh 20% delnic, bo podjetje
preostanek delnic preneslo na Sklad RS za
razvoj. Če bo v I. krogu vpisanih več kot
20% vseh delnic, bo presežek certifikatov
proporcionalno uporabljen za notranji od-
kup. Delnice, pridobljene v interni razdeli-
tvi, so neprenosljive dve leti po pridobitvi,
razen z dedovanjem.

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

poslene in upokojene delavce podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega oglasa v
Uradnem listu RS ter na oglasni deski pod-
jetja, vpišejo in plačajo delnice s 50% popu-
stom in tako postanejo udeleženci notranje-
ga odkupa.

Delnice se plačujejo z gotovino oziroma
z morebitnimi presežki lastniških certifika-
tov iz interne razdelitve. Delnice, ki ne bo-
do odkupljene v prvem obroku, bo do do-
končnega odkupa zadržal in z njimi uprav-
ljal Sklad za razvoj.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in dajejo pravico do upravljanja v
skladu s pravili notranjega odkupa. Delnice
notranjega odkupa so za čas trajanja notra-
njega odkupa neprenosljive izven programa
(razen z dedovanjem), v nadaljevanju pa
skladno z določili statuta.

8. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in progra-

ma notranjega odkupa bodo upravičenci lah-
ko vpisovali v zameno za lastniške certifi-
kate na sedežu podjetja v Novi Gorici, IX.
Korpus 106, vsak delovni dan od 9. do 13.
ure, z gotovino pa jih lahko vplačajo na
poseben privatizacijski podračun št.
52000-698-37513, z navedbo: Plačilo kup-
nine za delnice iz notranjega odkupa.

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

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

Pritožba zoper odločbo agencije o odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 18, Ljubljana.

10. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom in pogoji vpisa in vplačila dobite pri
Jožefu Peliconu po tel. 065/23-912, ali oseb-
no na sedežu podjetja vsak delovni dan od
10. do 12. ure.

Solkanska industrija apna, p.o.
Nova Gorica

Št. 138/96 La-618

Skladno z zakonom o lastninskem pre-
oblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93, 31/93) ter zakonom o lastninskem
preoblikovanju podjetij (z družbenim ka-
pitalom), ki opravljajo turistično dejavnost
in katerih nepremičnine se nahajajo na ob-
močju TNP (Ur. l. RS, št. 24/96) ter v skla-
du s programom lastninskega preoblikova-
nja, ki ga je odobrila Agencija RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo z odločbo št.
LP 01019/1996-BS z dne 30. 8. 1996, pod-
jetje Kompas hotel Bohinj, p.o., Bohinjsko
jezero objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja

I. Splošni podatki o podjetju
1. Firma: Kompas hotel Bohinj.
2. Sedež: Ribčev laz 45, Bohinjsko je-

zero.
3. Matična številka podjetja: 5004624.
4. Dejavnost podjetja: hoteli s sezonskim

poslovanjem (080111).
5. Oblika organiziranosti: družbeno pod-

jetje, p.o.
II. Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja:
– udeleženci interne razdelitve 20%,
– udeleženci notranjega odkupa 40%,
– Pokojninski sklad 10%,
– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad za spodbujanje razvoja TNP

20%.
III. Načini lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic do 20%,
– notranji odkup podjetja do 40%,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

ski sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Sklad za

spodb. razvoja TNP 20%.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa

1. Interna razdelitev
Kompas hotel Bohinj poziva upravičen-

ce, in sicer zaposlene, nekdaj zaposlene,
upokojene delavce podjetja ter državljane
RS, da lahko v 30 dneh po tej objavi zame-
njajo lastninske certifikate (in potrdila po
25. členu ZLPP) za delnice z oznako B iz
interne razdelitve. Za interno razdelitev bo
podjetje namenilo do 20% družbenega ka-
pitala v vrednosti 24,499.000 SIT oziroma
24.499 delnice z oznako B z nominalno
vrednostjo 1.000 SIT.

2. Notranji odkup
Kompas hotel Bohinj poziva zaposlene,

nekdaj zaposlene, upokojene delavce pod-
jetja ter državljane RS, ki so sodelovali v
interni razdelitvi delnic, da lahko v 30 dneh
po tej objavi vpišejo in vplačajo delnice
notranjega odkupa in tako postanejo ude-
leženci programa notranjega odkupa. Za
notranji odkup podjetje nameni 40% druž-
benega kapitala v znesku 49,000.000 SIT
oziroma 49.000 delnice z oznako E z no-
minalno vrednostjo 1.000 SIT s 50% popu-
stom.

3. Odkup, zamenjava certifikatov (potr-
dil) in gotovinska vplačila.

Odkup, zamenajva certifikatov (potrdil)
in gotovinska vplačila (cena se poveča z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva vplačila) bodo potekala 30 dni po
objavi tega poziva v časopisu Delo na bla-
gajni podjetja Kompas hotel Bohinj, Ribčev
laz 45 vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

4. Vsakdo, ki meni da so bile z odločbo
agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade RS v Ljub-
ljani. Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, Kotnikova 28 Ljubljana.

5. Pojasnila o programu lastninskega
preoblikovanja podjetja Kompas hotel Bo-
hinj, p.o., lahko dobite vsak delovni dan
med 8. in 12. uro po tel.: 064/723-471 pri
Tonejec Branetu.

Kompas hotel Bohinj

La-619

Družbeno podjetje KLI Logatec, p.o., ob-
javlja program lastninskega preoblikovanja,
ki ga je z odločbo št. LP-00585/1996 dne
1. 10. 1996 odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo:

1. Firma in sedež: KLI Logatec, pod-
jetje za lesno in strojno proizvodnjo, tr-
govino in inženiring, p.o., Tovarniška 36,
Logatec.

2. Matična številka podjetja: 5038251.
Dejavnost podjetja: proizvodnja stavb-

nega in sedeženga pohištva, razžagovanje
in druga obdelava lesa, oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla, trgovina na debelo in
drobno s pohištvom, lesom in drugim bla-
gom, posredništvo, inženiring, projektira-
nje in tehnično svetovanje.
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4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je s polno odgovornostjo v 100% družbeni
lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura preob-
likovanja podjetja:

– 10% Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

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

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

ja načinov:
– prenos 10% navadnih delnic na Kapi-

talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja,

– prenos 10% navadnih delnic na Slo-
venski odškodninski sklad,

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

– interna razdelitev navadnih delnic v vi-
šini 20% razpisanih delnic,

– notranji odkup navadnih delnic v viši-
ni 40% razpisanih delnic.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1 Interna razdelitev
Podjetje KLI Logatec poziva vse zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od objave javne-
ga poziva v časopisu Delo in poziva, objav-
ljenega na oglasni deski podjetja predložijo
lastniške certifikate in potrdila iz 25. a čle-
na ZLPP v zameno za delnice podjetja ter
tako sodelujejo v interni razdelitvi.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od 20% nominiranega
družbenega kapitala, lahko upravičenci, ki
so sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate uporabijo kot kupnino
za delnice v programu notranjega odkupa
tako, da se presežek uporabi proporcional-
no za vsakega udeleženca posebej.

V primeru, da bo vrednost zbranih lastniš-
kih certifikatov in potrdil manjša od 20% no-
miniranega družbenega kapitala, ki je name-
njen interni razdelitvi, bo podjetje razpisalo
po preteku 30 dni interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih v roku trajanja 10 dni.

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

Delnice (oznake B), ki bodo razdeljene
upravičencem v okviru interne razdelitve so
navadne, glasijo na ime in so neprenosljive
dve leti od njihove izdaje, razen z dedova-
njem.

7.2 Notranji odkup
Podjetje KLI Logatec poziva vse zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 30 dni od objave javne-
ga poziva v časopisu Delo in na oglasni
deski podjetja vpišejo in vplačajo delnice
notranjega odkupa s 50% popustom ter po-
stanejo udeleženci notranjega odkupa del-
nic podjetja. Notranji odkup bo potekal
hkrati z interno razdelitvijo delnic.

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

Prvi paket delnic bodo upravičenci vpla-
čali s presežki certifikatov iz interne razde-
litve in z denarnimi vplačili.

Podjetje bo v naslednjih 4 letih odkupilo
od Sklada vsako leto najmanj 1/4 delnic.
Delnice bodo upravičenci odkupili iz njim
pripadajočega dobička, iz plač in drugih
sredstev udeležencev programa notranjega
odkupa, ki jih ti vložijo v podjetje.

V primeru, da udeleženci z vplačilom
lastniških certifikatov presežejo celotni zne-
sek kupnine za celotni odstotek družbenega
kapitala, ki je vključen v program notranje-
ga odkupa, podjetje uporabi pri zniževanju
proporcionalni kriterij. V primeru, da ude-
leženci z denarnimi vplačili presežejo ce-
lotni znesek uporabi podjetje pri znižanju
kriterij povprečne mesečne plače zadnjih
treh mesecev tako, da spremeni razmerje, ki
je nastalo z vplačilom.

V primeru, da notranji odkup ne uspe v
celotnem obsegu – v prvem obroku ni vpi-
sanih in odkupljenih 20% delnic notranjega
odkupa, podjetje ponovi javno  objavo in
podaljša rok javnega poziva ter vplačilo del-
nic za notranji odkup še za 30 dni. Sicer
podjetje zmanjša obseg določen za notranji
odkup s tem, da se število dejansko vplača-
nih delnic pomnoži s petimi leti in preosta-
nek delnic prenese na Sklad po 29. členu
ZLPP.

Delnice (oznake D), ki jih upravičenci
pridobijo v programu notranjega odkupa v
zameno za lastniške certifikate, so enake
delnicam interne razdelitve in so neprenos-
ljive dve leti, razen z dedovanjem, po prete-
ku dveh let pa so enake kot druge delnice
programa notranjega odkupa.

Delnice (oznake C), ki jih upravičenci
pridobijo z gotovinskimi vplačili so navad-
ne, imenske, dajejo pravico do upravljanja
in dajejo pravico do dividende. Izdane so v
nominalni vrednosti 1.000 SIT, prodajna ce-
na za eno delnico je 1.000 SIT. Delnice se
prodajo s 50% popustom. Delnice so nepre-
nosljive znotraj programa notranjega odku-
pa razen z dedovanjem.

Prenosljivost delnic v okviru programa
notranjega odkupa je omejena z zahtevo, da
ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udele-
ženci notranjega odkupa. Delnice bodo vpla-
čane na poseben privatizacijski podračun
podjetja št. 50170-698-000-0026838 z na-
vedbo: “plačilo za delnice v notranjem od-
kupu”.

8. Upravičenci bodo delnice interne raz-
delitve in notranjega odkupa lahko vpisova-
li in vplačali v Finančni službi na sedežu
podjetja KLI Logatec, Tovarniška 36, Lo-
gatec, vsak delovni dan od 8. do 14. ure v
okviru zgoraj opredeljenih rokov.

9. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s programom preobliko-
vanja in javnim pozivom na sedežu podjetja
KLI Logatec, Tovarniška 36, Logatec ozi-
roma po telefonu 061/741-711 ali 741-333,
kontaktna oseba je Rus Danijela.

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

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

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

KLI Logatec

Št. 22/50 La-622

Skladno z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. členom uredbe
o pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94), Elektro
Primorska, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, p.o., na podlagi progra-
ma o lastninskem preoblikovanju podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01945/1996-ST, z
dne 19. 9. 1996 odobrila Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo, objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja

1. Firma in sedež: Elektro Primorska,
javno podjetje za distribucijo električne
energije, p.o.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Novi Go-
rici, enota v Novi Gorici, reg. št. vložka
1-1335-00.

2. Matična številka: 5229839.
3. Dejavnost: 010105.
Osnovna dejavnost podjetja je distribuc-

ija električne energije, nakup in prodaja ele-
ktrične energije, proizvodnja električne en-
ergije, izdelava tehnične dokumentacije za
graditev elektrodistribucijskih objektov in
naprav, investicijsko vzdrževanje elektro-
distribucijskega omrežja, objektov in na-
prav, izvajanje električnih meritev.

4. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino, s tem da
je po pogodbi o določitvi deleža v kapitalu,
delež Republike Slovenije 94,15% celotne-
ga kapitala.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– Republika Slovenija – 94,15%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 0,585%,
– Odškodninski sklad – 0,585%,
– Sklad RS za razvoj – 1,17%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 1,17%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

2,34%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

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

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

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

nega kapitala.
7. Javni poziv
7.1 Interna razdelitev delnic
Elektro Primorska, javno podjetje za di-

stribucijo električne energije, p.o., poziva
upravičence (vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojene delavce podjetja in podje-
tij, v katerih ima podjetje kapitalske nalož-
be), da lahko v roku 30 dni po objavi tega
oglasa in poziva v Uradnem listu RS, v
dnevnem časopisu Delo ter na oglasni deski



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 11. X. 1996 Stran 4027

podjetja (s tem, da rok začne teči z dnem
zadnje objave), zamenjajo lastniške certifi-
kate in potrdila za neizplačan del neto os-
novnih plač, za začasnice (kasneje delnice)
ter tako sodelujejo pri interni razdelitvi del-
nic.

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

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju Elektro Primorska, jav-
no podjetje za distribucijo električne ener-
gije, p.o.

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

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

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

7.2 Notranji odkup delnic
Elektro Primorska, javno podjetje za di-

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

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

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

Upravičenci, bodo delnice notranjega od-
kupa lahko vplačevali s presežnimi certifi-
kati, potrdili za neizplačan del neto osnov-
nih plač in denarnimi vplačili.

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

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

grama notranjega odkupa, bodo upravičenci
lahko vplačevali na blagajni na sedežu pod-
jetja in v poslovnih enotah podjetja vsak
delovni dan od ponedeljka do petka od 8. do
12. ure.

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

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

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna

korist, ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

10. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure pri Nevi Tabaj,  in sicer
po telefonu št. 065/22-311 int. 313 ali oseb-
no na sedežu podjetja, Nova Gorica, Erjav-
čeva 22, Splošni sektor.

Elektro Primorska

Št. 28 La-623

Podjetje Škocjan gostinstvo, p.o., Cerk-
nica, objavlja program lastninskega preob-
likovanja, ki ga je Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
odobrila z odločbo številka LP
009/4/1996-ST z dne 9. 5. 1996.

1. Firma:  Škocjan  gostinstvo,  p.o.,
Cerknica.

Skrajšana  firma:  Škocjan,  gostinstvo,
p.o.

Sedež: Partizanska 1, Cerknica.
Matična številka: 5004373000.
Osnovna dejavnost: gostinstvo in turi-

zem.
2. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je v družbeni lastnini s polno odgovor-
nostjo. Vpisano je v sodni register pri Te-
meljnem sodišču v Ljubljani, enota v Ljub-
ljani pod vložno št. Srg 131/92.

3. Podjetje se lastninsko preoblikuje z
naslednjo kombinacijo načinov:

– interna razdelitev deležev,
– prenos deležev na Sklad RS za razvoj

po 29. členu,
– prenos navadnih deležev na Pokojnin-

ski sklad,
– prenos navadnih deležev na Odškod-

ninski sklad,
– prenos navadnih deležev na Sklad RS

za razvoj.
4. Podjetje se bo preoblikovalo v družbo

z omejeno odgovornostjo, predvidena last-
niška struktura kapitala preoblikovanega
podjetja pa je naslednja:

– Pokojninski sklad 9,57%,
– Odškodninski sklad 9,57%,
– Sklad RS za razvoj 57,43%,
– upravičenci iz interne razdelitve

19,14%,
– Jama Postojna 3,87%,
– Občina Cerknica 0,42%.
5. Javni poziv k vpisu deležev
Interna razdelitev deležev
Podjetje poziva vse upravičence, t.j. za-

poslene, bivše zaposlene in upokojence pod-
jetja Škocjan gostinstvo, p.o., Cerknica, da
v roku 30 dni od dne objave tega poziva v
ljubljanskem Dnevniku predložijo lastniške
certifikate oziroma potrdila o neizplačanem
delu plač v namene za deleže podjetja in
tako sodelujejo v interni razdelitvi deležev.

Deleži pridobljeni v interni razdelitvi so
navadni, imenski, dajejo pravico do uprav-

ljanja in dividende, ter so neprenosljivi dve
leti po izdaji, razen z dedovanjem na podla-
gi pravnomočnega sklepa.

Deleže iz interne razdelitve bodo upra-
vičenci zamenjali za certifikate in potrdila o
neizplačanem delu plač na sedežu podjetja
v prostorih finančno-računovodske službe v
30-dnevnem prekluzivnem roku od dne ob-
jave poziva v ljubljanskem Dnevniku.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v zvezi z lastninskem preoblikova-
njem na sedežu podjetja osebno ali po tel.
061/792-113 pri direktorju Strle Francu.

Škocjan gostinstvo, p.o., Cerknica

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 25568 La-624

Na podlagi 1. in 3. odstavka 12. člena ter
4. odstavka 16. člena zakona o privatizaciji
pravnih oseb v lasti Sklada Republike Slo-
venije za razvoj (v nadaljevanju sklad) in
obveznostih Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur. l.
RS, št. 71/94) - v nadaljevanju zakon ter
ponudbe sklada v mesecu decembru 1995,
Organ upravljanja Gradbenega podjetja
Grosuplje d.d., Ljubljana, Emonska 8 in
Sklad Republike Slovenije za razvoj d.d.,
Ljubljana, Kotnikova 28, ponujata vsem
upravičencem

odkup delnic družbe Gradbeno pod-
jetje Grosuplje d.d.

z uporabo načina interne razdelitve in
notranjega odkupa

1. Ponudba se nanaša na odkup dela del-
nic družbe Gradbenega podjetja Grosup-
lje, d.d. Ljubljana, Emonska 8 (v nadalje-
vanju družba), ki so v lasti sklada, in sicer:

1.1. 39.882 navadnih delnic razreda B v
lasti sklada, kar predstavlja 20% osnovnega
kapitala družbe, z uporabo načina interne
razdelitve;

1.2. 55.118 navadnih delnic razreda B v
lasti sklada, kar predstavlja 27,64% osnov-
nega kapitala družbe z uporabo načina no-
tranjega odkupa;

1.3. 24.646 prednostnih delnic razreda A
v lasti sklada, kar predstavlja 12,36% os-
novnega kapitala družbe z uporabo načina
notranjega odkupa;

2. Ponudba se nanaša izključno na upra-
vičence, kot jih opredeljuje zakon:

2.1. zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci Gradbenega podjetja Grosuplje
d.d. Ljubljana, Emonska 8;

2.2. zaposleni, bivši zaposleni in upoko-
jeni delavci GPG Gradal d.d., Beta d.d., Re-
sta d.d., Arming d.o.o., GPG Evgrad d.d.,
GPG Dolenjgrad d.d., GPG Koop d.o.o.,
GPG Lograd d.d., GPG Kipkop d.d., GPG
Miles d.d., Projektbiro d.o.o., GPG Rafis
d.o.o., GPG Biting d.o.o., Kadis d.o.o., GPG
Efekta d.o.o., GPG Link d.d., Ten Ten d.d.;

2.3. ožji družinski člani zaposlenih, ven-
dar samo pod pogojem, da vrednost vplačil,
s katerimi bodo upravičenci iz točk 2.1. in
2.2. te ponudbe sodelovali v interni razdeli-
tvi, ne bo dosegla vrednosti delnic name-
njenih interni rezdelitvi in zgolj za preosta-
nek delnic, do vrednosti delnic namenjenih
interni razdelitvi.
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3. Odkup delnic v okviru notranjega od-
kupa je možen le v primeru, če upravičenci
sodelujejo pri interni razdelitvi delnic.

4. Prodajna cena 39.882 navadnih delnic
razreda B, ki predstavljajo 20% osnovnega
kapitala družbe z uporabo načina interne
razdelitve znaša 408,192.270 SIT.

5. Prodajna cena 55.118 navadnih delnic
razreda B, ki predstavljajo 27,64% osnov-
nega kapitala družbe z uporabo načina no-
tranjega odkupa, ob upoštevanju 50% popu-
sta, znaša 282,066.365 SIT.

6. Prodajna cena 24.646 prednostnih del-
nic razreda A, ki predstavljajo 12,36% os-
novnega kapitala družbe z uporabo načina
notranjega odkupa, ob upoštevanju 50% po-
pusta, znaša 126,125.905 SIT.

7. Vplačilo kupnine v okviru interne raz-
delitve se opravi z izročitvijo lastniških cer-
tifikatov iz 31. člena ZLPP, oziroma potrdil
za manj izplačane neto osnovne plače iz
25.a člena ZLPP (v nadaljevanju potrdila),
pri čemer morajo upravičenci najprej upo-
rabiti potrdila in šele nato lastniške certifi-
kate.

8. Vplačilo kupnine v okviru notranjega
odkupa se opravi z izročitvijo presežnih po-
trdil in lastniških certifikatov iz 31. člena
ZLPP oziroma z vplačilom v gotovini.

9. Kupnina ali del kupnine, ki se v okvi-
ru notranjega odkupa vplača z gotovino, se
od 1. 1. 1993 do dneva plačila revalorizira z
indeksom drobnoprodajnih cen. Za dneve v
mesecu, v katerem se izvršuje plačilo ter za
katere še ni uradno ugotovljen indeks drob-
noprodajnih cen, se uporabi zadnji uradno
ugotovljen indeks drobnoprodajnih cen za
pretekli mesec.

10. Organ upravljanja Gradbenega pod-
jetja Grosuplje d.d. mora v skladu s 3. od-
stavkom 12. člena ter 4. odstavkom 16. čle-
na zakona najpozneje v roku 60 dneh od
objave tega poziva pisno obvestiti Sklad Re-
publike Slovenije za razvoj d.d. o tem ali
bodo upravičenci sodelovali v interni raz-
delitvi  in  notranjemu  odkupu  po  tej
ponudbi.

11. Organ upravljanja Gradbenega pod-
jetja Grosuplje d.d. Ljubljana poziva vse
upravičence da v roku 60 dni od objave te
ponudbe v dnevniku Delo, Uradnem listu
RS in na oglasni deski družbe (razpisni rok),
predložijo potrdila in/oz. lastniške certifi-
kate zaradi vplačila delnic, oziroma v goto-
vini vplačajo delnice iz točk 1.1 do 1.3.

12. Upravičenci bodo oblikovali družbo
pooblaščenko v smislu 17. in 18. člena za-
kona.

13. Upravičenci predložijo potrdila in/oz.
lastniške certifikate oziroma vplačajo goto-
vino na vpisnih mestih Gradbenega podjetja
Grosuplje d.d. Ljubljana in sicer:

– na sedežu podjetja GPG KIPKOP
d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, Ljubljana,

– na sedežu podjetja GPG RAFIS d.o.o.,
Taborska c. 13, Grosuplje,

v okviru razpisanega roka: vsak delov-
nik med 8. in 14. uro, razen srede med 10.
in 16. uro.

14. Organ upravljanja družbe bo v 60
dneh po oddaji obvestila iz 10. točke zbral
potrdila, lastniške certifikate in gotovino ter
predložil skladu potrdilo Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in informiranje o zbranih in dejansko raz-

knjiženih potrdilih, lastniških certifikatih
oziroma gotovini.

15. Če organ upravljanja družbe v roku
iz prejšnje točke ne bi predložil skladu potr-
dila o razknjiženih potrdilih, lastniških cer-
tifikatih oziroma gotovini, lahko upravičen-
ci v nadaljnjem roku 60 dni uveljavijo svoje
pravice po zakonu neposredno pri skladu.

V tem primeru morajo upravičenci poob-
lastiti skupnega zastopnika za sklenitev in
izvedbo pogodbe o odkupu deleža v okviru
interne razdelitve in notranjega odkupa.

Obveznost organa upravljanja o predlo-
žitvi potrdil o razknjiženih potrdilih, last-
niških certifikatih in gotovini iz prejšnje toč-
ke te ponudbe, preidejo na skupnega za-
stopnika upravičencev.

16. Morebitna prodaja delnic družbe v
lasti sklada upravičencem po tej ponudbi bo
izvedena na podlagi sklepa o privatizaciji,
sprejetega na upravnem odboru sklada.

Za vsa razmerja, ki niso opredeljena v
tej ponudbi, se neposredno uporablja zakon
in/oziroma zakonska in podzakonska dolo-
čila s področja lastninskega preoblikovanja
podjetij.

17. Organ upravljanja družbe in sklad
posredujeta to ponudbo zaradi izvajanja svo-
jih obveznosti po zakonu, upravičencem pa
je znano gospodarsko stanje družbe oziro-
ma so jim na sedežu družbe na razpolago
vsi potrebni podatki in dokumentacija o tem,
zato družba in sklad izključujeta kakršno-
koli jamstvo za stvarne ali pravne napake
na družbi, njenih sredstvih, pravicah ali ob-
veznostih.

18. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri odku-
pu ponujenih delnic na sedežu družbe pri
Zmagu Geršaku (tel. 061/12-54-300).

GPG d.d., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Ob-4234

ISH-Institutum Studiorum Humanitatis,
Inštitut za humanistične študije, Beethov-
nova 2, Ljubljana, razpisuje eno delovno
mesto

mlade  raziskovalke/raziskovalca  za
področje zgodovinska antropologija

Kandidati morajo ustrezati vsem kriteri-
jem pravilnika o usposabljanju in vključe-
vanju mladih raziskovalcev v raziskovalne,
visokošolske in druge organizacije (Ur. l.
RS, št. 38/94).

Pogoji:
– da je slovenska državljanka/državljan

ali Slovenka/Slovenec brez slovenskega dr-
žavljanstva, ki se lahko izobražuje v Re-
publiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot
državljan Republike Slovenije,

– da ima najmanj visoko strokovno izo-
brazbo ustrezne smeri,

– da ima povprečno študijsko oceno naj-
manj 8,

– praviloma ni starejši od 28 let.
Pisne vloge kandidatov z dokazili o iz-

polnjevanju pogojev razpisa pošljite v roku

8 dni od objave na IHS-Institutum Studio-
rum Humanitatis, Inštitut za humanistične
študije, Beethovnova 2, Ljubljana, z oznako
“za razpis”.

O izidu razpisa bomo kandidate obvesti-
li v zakonitem roku.

Inštitut za humanistične študije

Ob-4260

Institut “Jožef Stefan” v Ljubljani razpi-
suje na osnovi sklepa Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo 2 delovni mesti

mladih raziskovalcev
za naslednji področji:
1. goriva in tehnologija za konverzijo

energije – 1 delovno mesto,
2. računalniške strukture, sistemi in

mreže – 1 delovno mesto.
Prijavljeni kandidati morajo ustrezati po-

leg z zakonom določenih splošnih pogojev
tudi kriterijem pravilnika o usposabljanju in
vključevanju mladih raziskovalcev v razi-
skovalne, visokošolske in druge organizaci-
je (Uradni list RS, št. 38/94). Kandidat mora
s pisno vlogo v roku 8 dni od objave v
Uradnem listu RS predložiti dokazila o iz-
polnjevanju pogojev. V postopku izbora bo
potrebno pridobiti tudi pozitivno mnenje na-
cionalnega koordinatorja o kandidatu in nje-
govem programu usposabljanja. Vloge je
potrebno poslati na naslov: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, s pripisom:
“Prijava na razpis za mladega raziskoval-
ca”. O izbiri bodo kandidati pisno obvešče-
ni v 15 dneh od izbora.

Institut “Jožef Stefan”

Ob-4282

Emona Merkur, d.d., Ljubljana, Šmar-
tinska 130, na podlagi sklepa upravnega od-
bora družbe razpisuje dela in naloge s po-
sebnimi pooblastili in odgovornostmi

direktorja finančno ekonomskega sek-
torja

Kandidati morajo poleg z zakonom zah-
tevanih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:

– visoka ali višja izobrazba pravne ali
ekonomske smeri,

– 5 let delovnih izkušenj na podobnih
delovnih mestih,

– organizacijske in vodstvene sposobno-
sti,

– da pred izbiro navedejo vse podatke o
morebitnem članstvu v organih drugih pod-
jetij ter o deležih in delnicah, ki jih imajo v
drugih družbah,

– da podpišejo izjavo, da so seznanjeni z
določbami konkurenčne klavzule.

Mandat za razpisana dela traja 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev naj kandidati pošljejo v 15 dneh
po objavi razpisa v zaprti kuverti z oznako
“za razpis” na naslov Emona Merkur, d.d.,
Ljubljana, Šmartinska 130. Kandidati bo-
do o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh po
izbiri.

Emona Merkur, d.d., Ljubljana

Ob-4283

Podjetje IMP SKIP, p.o., razpisuje, na
podlagi statuta in sklepa delavskega sveta,
dela  s  posebnimi  pooblastili  in  odgovor-
nostmi
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direktorja podjetja
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje zahteve:

– visoka izobrazba strojne oziroma eko-
nomske smeri,

– najmanj pet let delovnih izkušenj pri
vodilnih oziroma vodstvenih delih,

– aktivno znanje nemškega ali angleške-
ga jezika.

Kandidati naj pisne ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev ter opisom doseda-
njih zaposlitev pošljejo v 14 dneh po objavi
razpisa na naslov: IMP SKIP, Celovška 479,
1210 Ljubljana Šentvid, z oznako “za razpi-
sno komisijo”.

O izidu bomo kandidate obvestili v os-
mih dneh po sprejemu sklepa.

IMP SKIP, Ljubljana Šentvid

Št. 1002/96 Ob-4291

Klinični center Ljubljana, Ljubljana, Za-
loška cesta 2, na podlagi sklepa Ministrstva
za znanost in tehnologijo o odobritvi delov-
nih mest za

mlade raziskovalce
Klinični center Ljubljana razpisuje, dve

delovni mesti za mlada raziskovalca na po-
dročju:

mikrobiologija in imunologija – eno
delovno mesto,

srce in ožilje – eno delovno mesto.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki

izpolnjujejo določila pravilnika o usposab-
ljanju in vključevanju mladih raziskovalcev
v raziskovalne, visokošolske in druge orga-
nizacije (Ur. l. RS, št. 38/94).

Prijava na razpis predlagatelja mora vse-
bovati:

– potrdila o izpolnjevanju določil pravil-
nika o usposabljanju in vključevanju mla-
dih raziskovalcev v raziskovalne, visoko-
šolske in druge organizacije,

– potrdilo o vpisu na podiplomski študij,
– program usposabljanja.
Pisne ponudbe z vso zahtevano doku-

mentacijo pošljite na odbor za znanstve-
no-raziskovalno delo, Bohoričeva 28, Ljub-
ljana, 7 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v za-
konskem roku.

Vse dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobijo kandidati na od-
boru za znanstveno-raziskovalno delo in po
tel. 061/13-13-113 int. 52-86.

Klinični center, Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 49/33-96 Ob-4315

V javnem razpisu za izbiro izvajalca del
pri gradnji nove knjižnične stavbe v Novi
Gorici, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 54 z dne 27. IX. 1996, Ob-4047, se v 4.

točki besedilo dela predzadnje in zadnje vr-
stice glasi: “do vključno 20. dne po objavi
tega razpisa”.

Goriška knjižnica Franceta Bevka

Popravek
Ob-4319

V javnem razpisu za izbiro izvajalcev za
izvedbo nalog v okviru razvojnega projekta
CRPOV za Šentrupert z okolico, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 27. IX.
1996, Ob-2873, se prvi stavek drugega od-
stavka 4. točke pravilno glasi:

Odpiranje ponudb bo javno, in sicer tret-
ji dan po poteku razpisnega roka, ob 18. uri,
v mali sejni sobi Občine Trebnje.

Občina Trebnje

Št. 42/96 Ob-4314

Sklad Republike Slovenije za razvoj ma-
lega gospodarstva objavlja, da so bile z
dnem 27. 9. 1996 porabljena namenska sred-
stva iz javnega razpisa za dolgoročno kredi-
tiranje projektov iz sredstev, pridobljenih iz
naslova zakona o uporabi sredstev, pridob-
ljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, ob-
javljen v Uradnem listu RS, št. 20/96.

Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Ob-4254

Slovenska izvozna družba, družba za za-
varovanje in financiranje  izvoza Slovenije,
d.d., dopolnjuje pogoj za

javni razpis
za pridobivanje poroštev Republike

Slovenije za posojilne in druge
obveznosti pravnih oseb do bank z

območja Republike Slovenije
tako, da se rok za prijave za javni razpis

z dne 19. 4. 1996 (Ur. l. RS, št. 22/96)
podaljša do končne porabe sredstev.

Prijave se sprejemajo do končne porabe
sredstev.

Vsi ostali pogoji iz razpisa ostanejo nes-
premenjeni.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko pravne osebe dobijo na sedežu Slo-
venske izvozne družbe, d.d., Ljubljana, po
faksu 061/125-30-15 in po telefonu
061/176-20-16 pri Teji Rotar.

Slovenska izvozna družba

Št. 006-1/96 Ob-4211

Center za socialno delo Koper, Vergeri-
jev trg 3, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik: Center za socialno delo Ko-
per, Vergerijev trg 3.

2. Uporabnik: Center za socialno delo
Koper, Vergerijev trg 3.

3. Službeno vozilo, ki je predmet javne-
ga razpisa, je:

a) s prostornino motorja do 1800 ccm, z
ABS zavorami, servo volanom, zračno bla-
zino,

b) okvirna vrednost vozila je 3,000.000
SIT,

c) lokacija dostave je Center za socialno
delo Koper, Vergerijev trg 3,

d) rok dobave: čimprej po podpisu po-
godbe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa in raz-
pisanimi pogoji naročnika in obvezno se-
stavljene na podlagi originalne razpisne do-
kumentacije.

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

– konkurenčna cena,
– tehnične lastnosti ponujenih vozil,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po doba-

vi,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

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

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled).

6. Rok za oddajo ponudb je 14. 10. 1996
do 15. ure, v tajništvu Centra za socialno
delo Koper, Vergerijev trg 3, soba št. 8, v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika in oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
15. 10. 1996 ob 12. uri, v prostorih Centra
za socialno delo Koper, Vergerijev trg 3.
Predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Center za socialno delo Koper

Št. 16/96 Ob-4212

Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22,
Celje, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo pisarniškega, potrošnega,
računalniškega materiala in papirja
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-

niškega, potrošnega, računalniškega mate-
riala in papirja za potrebe Okrožnega sodiš-
ča v Celju.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
dobav znaša 35,000.000 SIT letno.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave v ro-
ku enega leta po izbiri in sklenitvi pogodbe.

4. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v Uradu predsednika Okrožnega so-
dišča v Celju, Prešernova 22, Celje, soba
204, med 8.30 in 11. uro.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be. Vsebovati morajo še:

– bonitetne obrazce (ne starejše od 30
dni),

– dosedanje reference za podobne doba-
ve,

– ponudbene predračune, ki se pripravi-
jo na podlagi cen iz trenutno veljavnega
cenika, s prikazanimi količinskimi in drugi-
mi popusti in vključenim pripadajočim pro-
metnim davkom. K predračunu naj bodo pri-
loženi trenutno veljavni uradni cenik in
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uradni cenik samo za artikle, navedene v
razpisni dokumentaciji,

– plačilne pogoje najmanj 40 dni po po-
samezni dobavi,

– dobavne roke,
– vzorce po razpisni dokumentaciji (ku-

verte, nalepke) v zadostnem številu za opra-
vo preizkusa ustreznosti in prospektni ma-
terial.

6. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-

viru posamezne skupine pisarniškega mate-
riala po razpisni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da lahko ob neizpolnjevanju pogodbe-
nih obveznosti s strani izbranega dobavite-
lja takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo pisarniškega mate-
riala drugega najugodnejšega ponudnika po
tem javnem razpisu.

7. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov po posameznih skupinah razpisne do-
kumentacije so:

– kompleksnost ponudbenega asortima-
na v okviru posamezne skupine pisarniške-
ga materiala iz specifikacije,

– kakovost ponujenega materiala,
– konkurenčnost cen,
– dobavni rok za običajna naročila,
– količinski popusti, dodatne ugodnosti,
– stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo hitre dobave ob urgentnem naro-
čilu (odzivni čas),

– brezplačna dostava na lokaciji vseh so-
dišč, t.j. sodnega okrožja,

– možnost dobave materiala izven speci-
fikacije v okviru posamezne skupine pisar-
niškega materiala.

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

9. Šteje se, da je ponudba prispela v ro-
ku, če je bila v roku, določenem v prejšnjem
odstavku oddana v vložišču Okrožnega so-
dišča v Celju, Prešernova 22, Celje ali pri-
poročeno po pošti.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, po-
trošnega, računalniškega materiala in papir-
ja” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis”.

10. Javno odpiranje ponudb bo ob 13. uri,
naslednjega dne po poteku roka iz 9. točke, v
sobi št. 222/II Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova 22. Če bo dan po poteku roka iz
9. točke dela prost dan, bo odpiranje ponudb
prvi naslednji delovni dan. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-4213

Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22,
Celje, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvajanje storitev fizičnega varovanja

objekta na Prešernovi ul. 22
1. Predmet razpisa je izvajanje storitev

fizičnega varovanja za potrebe Okrožnega
sodišča v Celju.

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 5,500.000 SIT letno.

3. Razpisno dokumentacijo dobijo po-
nudniki v Uradu predsednika Okrožnega so-
dišča v Celju, Prešernova 22, soba 204, med
8.30 in 11. uro.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be.

Vsebovati morajo še:
– bonitetne obrazce (ne starejše od 30

dni),
– dosedanje reference za podobne stori-

tve,
– ponudbene predračune, ki se pripravi-

jo na osnovi cen iz trenutno veljavnega ce-
nika, s prikazanimi popusti in vključenim
prometnim davkom. K predračunu naj bo
priložen trenutno veljavni uradni cenik.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega ponudnika lahko
takoj prekine pogodbo in pozove k podpisu
pogodbe za storitve fizičnega varovanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so:

– kakovost ponujenih storitev,
– konkurenčnost cen,
– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-

konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94).

Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-
plačilo, bodo iz nadaljnje analize izločene.

7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

8. Šteje se, da je ponudba prispela v ro-
ku, če je bila v roku določenim v prejšnjem
odstavku oddana v vložišču Okrožnega so-
dišča v Celju, Prešernova 22, Celje, ali pri-
poročeno po pošti.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Storitve fizičnega varovanja” in
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

9. Javno odpiranje ponudb bo ob 13. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 9. točke,
v sobi št. 222/II Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova 22. Če bo dan po poteku roka iz
9. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb prvi naslednji delovni dan.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudbe.

Ob-4214

Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22,
Celje, objavlja na podlagi določil zakona o

izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postop-
ku  za  izvajanje  javnega  razpisa  za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

čiščenje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Okrožno sodišče Celje, Pre-

šernova ulica 22.
2. Predmet razpisa: opravljanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov v sodniški
zgradbi na Prešernovi 22 v Celju, v skupni
izmeri ca. 4.400 m2.

3. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je 1. januar 1997.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

5. Ogled prostorov bo mogoč v roku treh
dni po objavi v Uradnem listu RS po 14. uri.
Informacije dobijo ponudniki v Uradu pred-
sednika Okrožnega sodišča v Celju, Prešer-
nova 22, soba 204, med 8.30 in 11. uro.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– konkurenčnost cene,
– plačilni pogoji,
– druge posebne ugodnosti.
7. Ponudnik, ki bo izbran, mora zagoto-

viti zavarovanje objekta v času, ko v prosto-
ru izvaja delo.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov “Okrožno sodišče
v Celju, Prešernova 22, Celje, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za čiščenje poslovnih pro-
storov” z oznako ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer ob 13.
uri v sobi št. 222/II Okrožnega sodišča v
Celju, Prešernova 22.

Če bo dan po poteku roka 9. točke dela
prost dan, bo odpiranje ponudb prvi nasled-
nji delovni dan.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

Okrožno sodišče v Celju

Ob-4215

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za nabavo opreme za mehaniko

Splošni podatki:
I. Kupec: Ministrstvo za šolstvo in šport,

Župančičeva 6, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: nabava opreme za

izvajanje maturitetnega predmeta mehanika
v srednjih šolah.
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III. Razpisna dokumentacija: dodatne in-
formacije o razpisani opremi lahko zaintere-
sirani dobijo vsak dan med 8. in 11. uro na
Centru za poklicno izobraževanje pri mag.
Mihi Baeblerju, dipl. inž. tel. 061/447-386
ali 447-390; vse ostale informacije na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Službi za investi-
cije, pri Branki Abramovič-Piasevoli, dipl.
inž., tel. 061/212-838 ali 1312-269.

IV. Predmet razpisa:
1. didaktični komplet za demonstracije

in eksperimentalne laboratorijske vaje iz sta-
tike, ki naj omogoči prikaz: količina 9:

– sestavljanja in razstavljanja sil v rav-
nini,

– ravnotežja sil v ravnini,
– meritve navora,
– meritve rekcij na nosilcih,
– meritve rekcij na nosilcih,
– meritve notranjih sil preprostega pa-

ličja.
Komplet naj bo:
– enostaven za predstavitev,
– prikaže naj veliko različnih kombina-

cij,
– omogoči naj eliminacijo lastne teže

konstrukcije,
– meritve naj bodo enostavne in lahko

razumljive.
2. mehanski trgalni stroj za demonstra-

cije in eksperimente laboratorijske vaje iz
trdnosti, ki naj omogoči: količina 9:

– prikaz osnovnih načinov obremenitve
(nateg, tlak, strig, upogib...),

– meritve deformacij in sil pri posamez-
nih načinih obremenitve,

– izpis rezultatov (graf ali tabela).
Priprava naj bo prirejena za enostavno in

hitro menjavanje pribora za izvajanje eks-
perimentov pri spremembi načina obreme-
nitve. Omogočiti mora naknadno dograje-
vanje vmesnikov za povezavo trgalnega
stroja z osebnim računalnikom pri meritvah
raztezkov in kontrakcije preizkušancev ali
pa mora take vmesnike že vsebovati.

V. Orientacijska vrednost za razpisano
opremo znaša: 9,900.000 SIT.

VI. Ponudba za razpis mora vsebovati
vse elemente po 12. členu uvodoma nave-
dene odredbe.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme,

– reference proizvajalca opreme,
– navodila za uporabo,
– didaktično-metodična gradiva za dija-

ke in učitelje,
– celovitost ponudbe,
– dobavni roki,
– cene v SIT fco šola, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
VIII. Kupec zahteva BON-1, BON-2 ozi-

roma BON-3 in izjavo ponudnika, da bo v
primeru izbora izročil:

– za dobro izvedbo posla: akceptni na-
log v višini 30% vrednosti kupnine;

– za dobro izvedbo garancijskih obvez-
nosti: akceptni nalog v višini 5% vrednosti
kupnine.

Na zahtevo kupca bodo morali ponudni-
ki omogočiti ogled in demonstracijo ponu-
dene opreme.

IX. Kupec bo sprovedel plačilo najpoz-
neje v 30 dneh od izdobave opreme šolam.

X. Pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne
ponudbe, ki bodo prispele do vključno 22. 10.
1996 do 14. ure na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z oznako:
“Javni razpis – mehanika”. Ne odpiraj!

XI. Javno odpiranje ponudb bo 23. 10.
1996 ob 9.30 na Ministrstvu za šolstvo in
šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva 5 (sejna
soba 95/III). Pri odpiranju ponudb morajo
imeti ponudniki pisno pooblastilo za ude-
ležbo na odpiranju.

XII. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

XIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 3401/96 Ob-4216

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za stavb-
na zemljišča

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev za
reambulacijo geodetskih načrtov na

območju MOL v M 1 : 500, 1 : 1000 za
potrebe izdelave PIA

1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za stavbna zem-
ljišča, Ljubljana, Tomšičeva 6/II-IV.

2. Predmet razpisa je reambulacija te-
meljnih topografskih načrtov v M 1 : 500,
1 : 1000 na razpisanih deloviščih, ki so raz-
vidna iz razpisne dokumentacije.

Posamezni ponudniki lahko kandidirajo
na vseh deloviščih ali pa samo na posamez-
nem območju.

3. Podrobnejši pogoji in obseg posa-
meznih delovišč je razviden iz razpisne do-
kumentacije, ki jo zainteresirani lahko
dvignejo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS, vsak delovni dan med 8. in
15. uro na naslovu: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za stavbna
zemljišča, Ljubljana, Tomšičeva 6/III,
Ljubljana, tajništvo.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je ca. 50,000.000 SIT in je naročnik zgoto-
vil finančna sredstva v proračunu MOL za
leto 1996 (program porabe sredstev nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča - tč.
5. 1.3. geodetska dokumentacija).

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in, da se delo opravi v
najkrajšem možnem času.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatki o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1, BON-2 oziroma BON-3),
ki ni starejši od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (št. po-
godb v izvajanju z roki dokončanja),

– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami,

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost prikazana ločeno po naslednjih
skupinah:

– dobavljena oprema in material,
– dobavljene storitve,
– drugi neposredni stroški,
– plače,
– stalni (splošni) stroški.
V posameznih skupinah je potrebno upo-

števati naslednje:
– kot dobavljeno opremo oziroma mate-

rial je treba šteti le tisto opremo oziroma
material, ki bo porabljena na konkretno raz-
pisanem delovišču. Kolikor gre za opremo,
ki jo bo izvajalec uporabljal tudi pri drugih
nalogah, se obračuna le ustrezni del amorti-
zacije in to v skupini “drugi neposredni
stroški”,

– med dobavljene storitve spadajo stori-
tve, ki jih bodo opravili podizvajalci oziro-
ma zunanji izvajalci,

– med druge neposredne stroške je treba
všteti: prevoze, dnevnice, kilometrine, cari-
ne, zavarovanja, amortizacijo za opremo, ki
ni vključena v plače (posebna amortizacija)
itd.,

– med plače je treba vključiti bruto plače
neposrednih izvajalcev ter osnovno amorti-
zacijo, in sicer amortizacijo računalniške in
druge opreme, katerih posamezni kos na-
bavne vrednosti ne presega tolarske proti-
vrednosti 10.000 DEM,

– med stalne (splošne) stroške je treba
vključiti stroške uprave, razvoja, trženja, re-
klamacij, dobiček itd.

Ponudba naj vsebuje tudi navedbo more-
bitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote.

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov hkrati (soizvajalci) na-
ročnik ne bo obravnaval.

7. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek,
28. 10. 1996, najkasneje do 12. ure v taj-
ništvo naročnika.

8. Ponudniki morajo predložiti svojo po-
nudbo v enem izvodu, v zapečateni ovojni-
ci, z navedbo ponudnika in prejemnika ter
oznako “Ne odpiraj – Ponudba – Reambula-
cije TTN VM - delovišče”.

Pri tem vsaka ponudba vsebuje:
– predračun pogodbenega dela za posa-

mezno območje z vključenim prometnim
davkom,

– izvedbeni rok.
V primeru, da ponudnik kandidira za iz-

vedbo več območij hkrati, zadostuje, da vse
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ostale podatke, zahtevane pod 6. točko pred-
loži le enkrat.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo v ponede-
ljek, 28. 10. 1996 ob 12.30 v prostorih MOL
MU, Oddelek za stavbna zemljišča, Tomši-
čeva 6/III. Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje, sicer nima-
jo pravice dajati pripomb k postopku.

10. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi projekta,
– predložene reference,
– celovitost ponudbe,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– metodologija in tehnologija izvedbe

dela,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbo z

najnižjo ceno, temveč prosto presoja o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v skladu z
merili iz prejšnjega odstavka.

11. O rezultatih izbora bodo ponudniki
pisno obveščeni najkasneje v roku 10 dni,
po javnem odpiranju ponudb, ter bodo poz-
vani k dostavi pogodbe v podpis.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega
postopka vse ponudbe, za katere se bo v
katerikoli fazi postopka ugotovilo, da teme-
ljijo na neresničnih navedbah in podatkih.

Ponudniki se udeležujejo postopka na
lastne stroške in tveganje. Naročnik si pri-
držuje pravico odločitve o sprejemu ponud-
be.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za stavbna zemljišča

Št. 2620-2009 Ob-4217

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS
št. 27/85) objavlja Iskra Invest, d.o.o.

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo 10 kV

stikališča
1. Investitor: Iskra Invest, d.o.o., Stegne

25a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

opreme za 10 kV stikališče Stegne 9, ter
prevezava 10 kV omrežja v industrijski co-
ni Stegne.

3. Orientacijska vrednost del: 45 mio
SIT.

4. Rok izvedbe: 15. 2. 1997.
5. Razpisna dokumentacija (PZI, popis

del skupaj s posebnimi pogoji) dobite v pro-
storih Iskre Invest, d.o.o., Stegne 25 a, vsak
dan od 10. do 12. ure. Stroške razpisne do-
kumentacije v višini 20.000 SIT je potrebno
pred dvigom nakazati na ŽR Iskra Invest št.
50104-601-17218. Razpisno dokumentaci-
jo lahko dvignete ob predložitvi dokazila o
plačilu razpisne dokumentacije.

6. Rok za dostavo ponudb je 30. dan od
objave tega razpisa do 8. ure (če je ta dan

sobota ali nedelja pa prvi naslednji delovni
dan).

7. Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po
pošti ali dostavijo osebno na naslov: Iskra
Invest, d.o.o., Stegne 25 a, 1521 Ljubljana,
v zapečateni kuverti z oznako “Razpis iz-
gradnja 10 kV stikališča” “Ne odpiraj”.

8. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
8.30 v sejni sobi Iskra Invest, d.o.o., Stegne
25 a, Ljubljana.

9. Merila za izbor ponudnika: reference,
cene razpisanih del po enotah mere, skupna
vrednost razpisanih del, garancije, način pla-
čila in fiksnost cen, posebne ugodnosti.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Št. 2620-2009 Ob-4218

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. SRS
št. 27/85) je po sklepu sveta solastnikov
nepremičnin skupne rabe Stegne objavlja
strokovna komisija

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

vzdrževanja internega 10 kV omrežja in
komunalne opreme na območju

industrijske cone Stegne v Ljubljani
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega izvajalca za:
a) izvajanje del po programu funkcio-

nalnega urejanja in vzdrževanja skupnih po-
vršin ter komunalnih objektov v industrijski
coni Stegne v Ljubljani,

b) vzdrževanje 10 kV mreže na območju
industrijske cone Stegne v Ljubljani.

2. Naročnik je upravnik industrijske co-
ne Stegne v Ljubljani, orientacijska meseč-
na vrednost del pa znaša:

za a) 1 mio SIT,
za b) 0,5 mio SIT.
3. Razpisna dokumentacija je na voljo

10 dni od objave razpisa vsak delovni dan
od 11. do 12. ure v prostorih Iskra TRIS,
d.o.o., Stegne 11, Ljubljana.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: tehnična usposobljenost in stro-
kovnost z referencami, celovitost ponudbe,
ponudbena cena, način plačila, fiksnost cen,
število stalno zaposlenih in boniteta podjet-
ja.

5. Rok za dostavo ponudb je 20. dan od
objave tega razpisa do 8. ure (če je ta dan
sobota ali nedelja pa prvi naslednji delovni
dan).

6. Ponudniki ponudbe lahko pošljejo po
pošti ali dostavijo osebno na naslov: Iskra
TRIS, d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana, v
zapečateni kuverti z oznako “Razpis izvaja-
nja vzdrževalnih del v Stegnah” “Ne odpi-
raj”.

7. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
8.30 v sejni sobi Iskra Invest, d.o.o., Stegne
25 a, Ljubljana.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 30 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Iskra Invest, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 129 Ob-4219

Veterinarski zavod, p.o., Maribor, Šen-
tiljska c. 109, Maribor, na podlagi 2. člena

ter skladno s 7. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in skladno s
4. členom odredbe o spremembi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
objavlja

javni razpis
brez omejitev, za zbiranje ponudb za

nabavo raziskovalne opreme, ki se
sofinancira iz republiškega proračuna

1. Predmet razpisa je aparat za ultrazvoč-
ne preiskave pri domačih živalih.

Predvidene lastnosti aparata so: delovno
območje 3,5–7 Mhz, velikost in teža naj
zagotavljata uporabnost v laboratorijskih
pogojih ter mobilnost za potrebe terenskih
raziskav. V opremo aparata sodijo ustrezne
sonde za posamezna frekvenčna območja.
Orientacijska vrednost naročila znaša
3,000.000 SIT.

Izdelava in inštalacija opreme mora biti
opravljena do 31. 12. 1996.

2. Razpisna dokumentacija je na voljo
ponudnikom na sedežu Veterinarskega za-
voda, p.o., Maribor, Šentiljska c. 109, Mari-
bor, vsak delovnik med 8. in 14. uro. Kon-
taktna oseba je Franek Kebrič, dr. vet. med.

3. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be zajemajo osnovne pogoje navedene v
1. točki tega razpisa. Razen tega bomo upo-
števali ponujeno dodatno opremo, garancij-
ski rok, servisne pogoje (zlasti odzivni čas)
in plačilne pogoje ter ostale dodatne ugod-
nosti (izobraževanje in podobno), ki jih bo
predlagal ponudnik.

4. Rok za oddajo ponudb je deset dni od
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe spre-
jemamo po pošti ali osebno na sedežu zavo-
da. Na ovitku dokumentacije mora biti na-
veden naslov naročnika, naslov ponudnika
ter vidna označba – “Ne odpiraj, ponudba!”

5. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 78/93).

6. Ponudbe bomo odpirali komisijsko na
sedežu zavoda. O točnem datumu odpiranja
ponudb bomo obvestili ponudnika po pošti.

Veterinarski zavod, p.o.,
Maribor

Ob-4220

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

ponovni javni razpis
za opravljanje storitev svetovalnega

inženiringa za odstranitev in
nadomestno gradnjo

stanovanjsko-poslovnega objekta v
Radovljici, na Prešernovi 6–8

1. Predmet razpisa so kompletne storitve
svetovalnega inženiringa z izdelavo investi-
cijskega programa in strokovnim nadzorom
pri načrtovani investiciji “odstranitev ob-
stoječe večstanovanjske zgradbe na Prešer-
novi 6–8 v Radovljici in gradnja nadomest-
ne večstanovanjsko-poslovne zgradbe
vključno s komunalno opremo, zunanjo ure-
ditvijo in ureditvijo ulice od obravnavanega
objekta do njenega zaključka na severu”.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 11. X. 1996 Stran 4033

2. Predvidena vrednost načrtovane inve-
sticije znaša 290,000.000 SIT.

3. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe, delo bo potekalo predvidoma do
konca leta 1997 oziroma do zaključka grad-
nje in garancijske dobe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom v uvodu citirane odred-
be  o  postopku  za  izvajanje  javnega
razpisa.

5. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih
kuvertah z oznako ponudnika, navedbo
predmeta razpisa in opozorilom: “ponudba
za javni razpis – Ne odpiraj!” je 10. dan po
objavi do 12. ure v tajništvu Občine Radov-
ljica, Gorenjska 19, I. nadstropje, soba 15.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po zaključku razpisnega roka ob
9. uri v pisarni tajnika občinske uprave. Po-
nudniki bodo o tem še posebej obveščeni.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– reference ponudnika,
– reference strokovnih delavcev po

strukturi del v ekipi,
– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Razpisno dokumentacijo dobe ponud-

niki v tajništvu Občine Radovljica, Gorenj-
ska c. 19, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Dodatne informacije lahko dobite pri Hor-
vat Janezu na tel. št. 064/714-222 int. 26.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 10 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Radovljica

Ob-4221

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca del na obnovi in

sanaciji strehe objekta zdravstvenega
doma Jesenice, Titova 78

1. Predmet razpisa je izvajanje del pri
obnovi in sanaciji strehe objekta zdravstve-
nega doma Jesenice, Titova 78.

2. Orientacijska vrednost del je
6,500.000 SIT.

3. Predvideni rok začetka del je 1. 11.
1996.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– kadri,
– cena,
– rok,
– ponudba tehnično najbolj ustrezna raz-

pisnim pogojem.
5. Ponudbe z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba za dela pri obnovi in sanaciji strehe
zdravstvenega doma Jesenice” je treba do-
staviti v zapečateni kuverti v roku 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslov
Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice, Pod goz-
dom št. 2, 4270 Jesenice.

6. Za pravočasno poslane ponudbe se šte-
jejo ponudbe, katere so prispele na naslov v
5. točki tega razpisa 15. dan od dneva obja-
ve v Uradnem listu RS do 12. ure.

V primeru, da je 15. dan sobota, nedelja
ali dela prost dan, se šteje 15. dan prvi na-
slednji delovni dan do 12. ure.

7. Odpiranje ponudb bo isti dan, kot je
določeno v 6. točki ob 12.15 v prostorih
Dominvesta Jesenice, Pod gozdom št. 2.

8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
udeležence razpisa razpisna komisija obve-
stila v roku 8 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

9. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in drugimi podatki lahko interesenti
dobijo od dneva objave razpisa do desetega
dne poteka razpisa, vsak delovni dan od 10.
do 13. ure na Dominvestu, Jesenice, Pod
gozdom št. 2, pri kontaktni osebi Nevenki
Grozina, gr. tehnik (tel. št. 064/81-355 ali
064/81-142) ob dokazilu o plačani razpisni
dokumentaciji v višini 20.000 SIT na žiro
račun št. 51530-601-13474.

10. Ponudbi morajo poleg elementov in
dokazil iz 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajoj javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) prilo-
žiti tudi dokazilo o registraciji podjetja –
družbe za dejavnost, katera je predmet tega
razpisa ne starejše od 30 dni, ter dokazilo o
likvidni sposobnosti podjetja – družbe.

11. Nepravočasno prispele ponudbe ko-
misija ne bo obravnavala.

12. Predstavniki ponudnikov, kateri že-
lijo biti navzoči pri odpiranju ponudb, mo-
rajo predložiti ustrezno pisno pooblastilo,
če jih ne zastopa oseba, ki je pooblaščena v
registraciji podjetja – družbe.

Občina Jesenice
– po pooblastilu -

Dominvest Jesenice, p.o.

Št. 22/96 Ob-4222

Na podlagi uredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna občina Ko-
per, Urad za okolje in prostor objavlja na-
slednji

javni razpis
za izdelavo raziskovalne naloge:

Trgovina v prostorski strukturi mesta
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Urad

za okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.
2. Predmet razpisa je: raziskovalna na-

loga obravnava trgovino kot oskrbno stori-
tveno in centralno dejavnost v prostorski
strukturi mesta, pri čemer se njen pomen
kaže v:

– njeni razporeditvi glede na stopnjo os-
krbe in dostopnost prebivalcem ožjega me-
sta, zaledja in širšega regijskega območja;

– oblikovanju centra mesta Koper in os-
talih centrov različnih lokalnih rangov, ki
sooblikujejo organizacijo mesta in mu daje-
jo oblikovni in pomenski značaj ter eko-
nomski pomen.

Raziskava naj bi odgovorila na nasled-
nja vprašanja.

a) Sedanja razporeditev trgovin v mestu
in razpoznavnost centrov različnih ravni
(analiza).

b) Pomen in vrednotenje posameznih
centrov in “nakupovalnih” ulic.

c) Ukrepi, ki jih v smeri bolj uravnoteže-
nega razvoja trgovine v mestu in uravnote-
žene prostorske strukture mesta lahko spro-
vede mesto.

3. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, vpisane v evi-
denco raziskovalnih organizacij oziroma s
statusom zasebnih raziskovalcev ter pravne
in fizične osebe z ugodnimi referencami.
Prednost bodo imele interdisciplinarno se-
stavljene raziskovalne skupine, upoštevaje
višino njihovih znanstvenih referenc, roke
izvedbe in ponudbeno ceno.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke:

– firmo oziroma ime ponudnika ter se-
stavo raziskovalne skupine oziroma seznam
strokovnjakov, ki bodo sodelovali,

– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika,
– terminski plan,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– osnutek pogodbe.
5. Ponudbe morajo ponudniki oddati v

zapečatenih kuvertah z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za izdelavo raziskovalne naloge
Trgovina v prostorski strukturi mesta, v pet-
najstih dneh od objave v Uradnem listu RS
na naslov Mestne občine Koper, Urad za
okolje in prostor, Verdijeva 6, Koper.

6. Vse informacije se dobijo na Uradu za
okolje in prostor MOK, Verdijeva 6, Koper,
pri Bratož Dragu ali Požeš Mirjam.

7. Javno odpiranje ponudb bo petnajsti
dan po objavi razpisa ob 12. uri v sejni sobi
Urada za okolje in prostor Mestne občine
Koper, Verdijeva 6, Koper. Če bo to dela
prost dan, bo odpiranje ponudb naslednji
prvi delovni dan ob isti uri.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa sezna-
njeni v roku dvajset dni po odpiranju ponudb.

Mestna občina Koper

Št. 119/96 Ob-4233

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 16. člena
odloka o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi var-
stva zraka (MUV, št. 18/96) objavljamo

ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za dimnikarsko

službo
1. Koncesija se podeljuje za območje

Občine Šentilj.
2. Interesenti za podelitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje določene z odlo-
kom o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (MUV, št. 18/96).

3. Interesenti morajo k vlogi za podeli-
tev koncesije priložiti:

– registracijo za opravljanje koncesijske
dejavnosti,

– cenik dimnikarskih storitev,
– program izvajanja dimnikarske službe

na območju Občine Šentilj,
– dokazila, da zaposluje ustrezno število

strokovnih kadrov za opravljanje dejavnosti,
– reference o izvajanju dejavnosti.
4. Zraven navedenega v 3. točki tega raz-

pisa morajo ponudniki k vlogi predložiti še
naslednje izjave:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4034 Št. 56 – 11. X. 1996

– da bo v primeru izbire spoštoval stro-
kovne, tehnične, organizacijske in razvojne
naloge dejavnosti, ter usmeritve občine,

– da bo opravljal storitve v skladu s ce-
nami, ki se določajo s postopkom, ki ga
določa zakon in v soglasju z Občino Šentilj,

– da bo omogočil občini strokovni in fi-
nančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo
dela,

– da bo dosledno upošteval tehnične,
strokovne, organizacijske in druge standar-
de ter normative za opravljanje koncesioni-
rane dejavnosti.

5. Interesenti morajo svoje ponudbe z do-
kazili o izpolnjevanju pogojev posredovati
Občini Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.

6. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti s toč-
nim naslovom ponudnika in oznako: “Javni
razpis koncesija – Ne odpiraj”, najkasneje v
vključno 15 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

7. Vse nepravilno vložene in nepopolne
ponudbe ne bodo upoštevane.

8. Odpiranje ponudb bo na prvi delovni
dan po poteku razpisnega roka ob 13. uri v
prostorih Občine Šentilj.

9. Interesenti bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po poteku razpisnega roka.

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo na sedežu občine vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure, ob dokazilu plačila
3.000 SIT na žiro račun Občine Šentilj št.
51800-630-25573.

11. Morebitne dodatne informacije do-
bite na oddelku za komunalno gospodarstvo
in okolje pri Anžel Miroslavu, tel.
062/651-133.

Občina Šentilj

Št. 81/7 Ob-4223

Komunalno stanovanjska družba, d.o.o.,
Ajdovščina, objavlja

javni razpis
za izgradnjo zbirnega fekalnega kanala

obrtna cona – ČN
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska

družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b.
2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-

cije.
3. Orientacijska vrednost: 28,000.000

SIT.
4. Rok izvedbe: 1 mesec po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji, strokovna usposobljenost z re-
ferencami, dodatne ugodnosti.

B. Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo. Ponudba mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– plačilne pogoje,
– predračun del na osnovi enotnih cen.
2. Ponudba z oznako “Kanalizacija Obrt-

na cona – ČN”, je potrebno dostaviti v roku
20 dni po objavi v Uradnem listu RS. Odpi-
ranje ponudb bo prvi delovni dan po izteku
roka za oddajo, s pričetkom ob 13. uri na
upravi družbe.

3. Razpisno dokumentacijo se lahko
dvigne v sedmih dneh od dneva objave v
Uradnem listu RS, od 7.30 do 10. ure, na

upravi Komunalno stanovanjske družbe Aj-
dovščina. Ob dvigu razpisne dokumentacije
je potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
52010-601-13609, namen nakazila: Kanali-
zacija – razpis. Pristojbina se ponudnikom
ne vrača.

4. Investitor si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Komunalno stanovanjska družba
Ajdovščina

Št. 72/96 Ob-4224

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 Lukovica

javni razpis
za nakup traktorja

1. Naročnik: Občina Lukovica, Lukovi-
ca 46, Lukovica.

2. Predmet razpisa:
– štirikolesni pogon,
– distributor hidravlični 6 potni,
– sinhroniziran menjalnik (20 + 20),
– homologirana moč 90 KM/66kW,
– super reduktor in sinhroniziran inver-

zor,
– zavore na vsa štiri kolesa,
– ventil za izklop sprednjih zavor,
– varnostna kabina s protiprašno in pro-

tihrupno zaščito po OECD normah,
– okvirna cena 4,600.000 SIT.
3. Ponudba mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika, z doka-

zilom o registraciji ponudnika,
– fiksno ceno fco kupcev v SIT, s pose-

bej prikazanimi stroški financiranja in
ustreznim prometnim davkom,

– plačilne pogoje, ki naj predvidevajo
tudi nakup na kredit,

– garancijski rok, zagotavljanje servisi-
ranja vozila s seznamom pooblaščenih ser-
visov,

– rok dobave vozila,
– reference,
– ponujene dodatne ugodnosti.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponujena cena, način plačila in fiksnost

cene,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
5. Komisija bo obravnavala le ponudbe,

ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z zahtevami tega razpisa. Ne-
pravočasno prispele ponudbe, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe bo ko-
misija neodprte vrnila ponudniku.

6. Vse dodatne informacije v zvezi s pri-
pravo ponudbe dobite pri Cerarju ali Pirna-
tu na tel. 061/735-119.

7. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – javni
razpis za traktor”, na naslov: Občina Luko-
vica, Lukovica 46, 1225 Lukovica.

8. Ponudbe za izbiro morajo biti dostav-
ljene na Občino Lukovica najkasneje v ro-

ku 10 dni od objave v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan ob 12. uri, v sejni sobi Občine
Lukovica.

9. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 7 dneh
po odpiranju ponudb.

Občina Lukovica

Št. 61/96 Ob-4225

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 v skladu
s sprejetim proračunom Mestne občine Ve-
lenje za leto 1996, objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnih projektov

plinifikacije Velenje – jug
1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa: idejni projekt plini-

fikacije območja Velenje – jug.
3. Obseg del: po razpisni dokumentaciji.
4. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo v tajništvu Urada za javne
gospodarske službe Mestne občine Velenje,
vsak dan od 8. do 12. ure, z dokazilom o
plačilu stroškov 20.000 SIT, nakazanih na
žiro račun št. 52800-630-10152 (za razpis
plinifikacije Velenje – jug).

5. Splošne določbe
a) Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-

nem razpisu, morajo predložiti pisno po-
nudbo do 22. 10. 1996 do 12. ure, na na-
slov Mestna občina Velenje, Urad za javne
gospodarske službe, Titov trg 1, 3320 Ve-
lenje.

Ponudba mora biti predložena v zapeča-
teni kuverti z vidno oznako: “Ne odpiraj,
ponudba za idejni projekt plinifikacije ob-
močja Velenje – jug”.

b) Ponudba mora vsebovati:
– registracijo za razpisano vrsto del in

kopijo izpisa iz sodnega registra,
– ponudbeno vrednost in način plačila,
– reference na podobnih delih,
– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-

pisana dela,
– terminski plan izvedbe razpisanih del,
– izjava o poznavanju območja plinifi-

kacije Velenje – jug,
– izjava, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju.
c) Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– poznavanje terena Velenje – jug,
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji,
– rok izvedbe del,
– ostale ugodnosti izvajalca.
d) Investitor ima pravico oddati razpisa-

na dela v omejenem obsegu in najbolj
ustreznemu izvajalcu, za katerega ni nujno,
da je najcenejši.

e) Upoštevane bodo samo tiste ponudbe,
ki bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

f) Odpiranje ponudb bo 22. 10. 1996 ob
13. uri, v prostorih Urada za javne gospo-
darske službe Mestne občine Velenje –
IV. nadstropje občinske zgradbe.

g) Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
14 dneh po odpiranju ponudb.

Mestna občina Velenje
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Št. 162/96 Ob-4228

Na podlagi določil o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Šol-
ski center Ptuj

javni razpis
za oddajo del: ozelenitev površin

ob zunanjih športnih igriščih
pri Šolskem centru Ptuj

1. Naročnik: Šolski center Ptuj, Volk-
merjeva 19, Ptuj, tel. 062/772-441.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
ozelenitev površin ob zunanjih športnih
igriščih pri Šolskem centru Ptuj.

3. Orientacijska vrednost del je
5,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe: oktober 1996 do marca
1997.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo vsak delovnik od 8. do
11. ure, v prostorih Šolskega centra Ptuj,
Volkmerjeva 19, v 8 dneh od objave razpisa
v Uradnem listu RS.

Podrobne informacije lahko ponudniki
za izdelavo ponudbe dobijo pri Anici Kvas
Predikaka, tel. 062/772-441.

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

– strokovnost,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference,
– garancija na izvedbena dela,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo ponud-

niki.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

na Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj,
v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za ozelenitev”. Ponudbe oddajte
osebno do 21. 10. 1996 do 9. ure.

8. Odpiranje ponudb bo 21. 10. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi 206, Šolskega centra
Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj.

Šolski center Ptuj

Št. 05-6 Ob-4236

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje
prizidka: telovadnice in vmesnega

veznega dela za Osnovno šolo Fram
1. Naročnik: Občina Rače-Fram.
2. Predmet razpisa je dokončanje prizid-

ka telovadnice z vmesnim veznim delom.
3. Rok izvedbe: do julija 1997.
4. Orientacijska vrednost del: 60 milijo-

nov SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Staninvesta Maribor, Grajska ul.
7, soba 211/II, od 14. 10. 1996 do vključno
18. 10. 1996.

Projektna dokumentacija je na ogled na
istem naslovu.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Teji Strdin, tel. 062/225-011.

Pri dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristojbi-
ne 10.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-11903, z namenom nakazila “Pri-
stojbina za javni razpis Osnovna šola Fram”.

S plačilom pristojbine se zagotavlja krit-
je materialnih in drugih stroškov, nastalih iz
naslova javnega razpisa. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

7. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
30. 10. 1996 do 14. ure, na naslov: Občina

Zap. Osnovna šola Relacija Okvirni Štev. Predvideno
št. čas km število

odhoda učencev

1. Bratov Polančičev Rošpoh–Vinarje–Aškerčeva ul. 6.55 6
Maribor

I. varianta: skozi Ribniško selo 3,5
II. varianta: mimo konjeniškega
kluba Maribor (Vrbanska c.) 5,4
Aškerčeva ul. –Vinarje–Rošpoh 13.40 6
I. varianta 3,5
II. varianta 5,4

2. Dušana Flisa Hočka koča–Hoče 7.00 9 7
Hoče Hoče–Hočka koča 15.00 9 7

Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
Osnovna šola Fram – prizidek”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 4. 11. 1996
ob 10. uri, v prostorih Občine Rače-Fram,
Grajski trg 14, Rače.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Naročnik  si  pridržuje  pravico,  da
ob morebitnem likvidnostnem pomanjka-
nju sredstev z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma sklene pogodbo
za obseg del v višini razpoložljivih sred-
stev.

Občina Rače-Fram

Št. 34305/0001/96-07 Ob-4237

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za izvajanje šolskih avtobusnih prevozov
v šolskem letu 1996/97

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
šolskem letu 1996/97 po naslednjem sezna-
mu:

Dodatne informacije so na voljo na Od-
delku za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Maribor, Ul. heroja Staneta 1, pri Ireni
Jalen.

3. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje prevozov.

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati pre-

voze,
– ceno za kilometer, ob upoštevanju šte-

vila kilometrov, ki so navedeni v razpisu za
posamezno relacijo (polni kilometri).

5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za izvajanje
šolskih prevozov” do torka, 22. oktobra
1996, na Oddelek za družbene dejavnosti

Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

6. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
24. oktobra 1996 ob 9. uri, v prostorih Od-
delka za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Maribor.

7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
ste obveščeni v roku 20 dni od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudbe.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru nepredvidenih sprememb z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe oziro-
ma med šolskim letom sproti dogovarja
spremembe prevozov.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 111 Ob-4238

Na podlagi določil zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) sklad-
no s 7. členom 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
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 19/94), objavlja Republika Slove-
nija, Upravna enota Murska Sobota

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

vzdrževalna dela v poslovnih prostorih
Upravne enote Murska Sobota

1. Naročnik del: Republika Slovenija,
Upravna enota Murska Sobota.

2. Predmet razpisa:

– slikanje sten, stropov in komunikacij
poslovnih prostorov,

– pleskanje in lakiranje notranjih vrat,
oken in okenskih polic,

– lakiranje radiatorjev,
– obnova lamelnega parketa (brušenje in

lakiranje),
– brušenje in lakiranje podnih oblog,
– brušenje teraco poda.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del:

2 milijona SIT.
4. Predvideni rok za začetek del je okto-

ber 1996, rok za dokončanje del pa decem-
ber 1996.

5. Dokumentacija razpisanih del in po-
pis del se lahko dvigne na sedežu Upravne
enote Murska Sobota, Kardoševa 2, od ob-
jave dalje v Uradnem listu RS, vsak delovni
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dan upravnih organov pri Branku Horvatu
(soba št. 13), od 7. do 15. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja,
– vzorec pogodbe,
– predračun del,
– delež stroškov podizvajalcev,
– izhodiščne cene in druge podatke na

katerih temelji predračun.
8. Pisne ponudbe za javni razpis morajo

ponudniki dostaviti najkasneje do 23. 10.
1996 do 12. ure na sedež Upravne enote
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska So-
bota.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za vzdrževalna
dela v poslovnih prostorih Upravne enote
Murska Sobota”, z navedbo ponudnika.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 10.
1996 ob 13. uri, v sobi št. 12, Kardoševa 2,
Murska Sobota.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

11. Za vsa dela bo sklenjena pogodba z
enim najugodnejšim ponudnikom, ki pa si
mora sam izbrati podizvajalca za posamez-
no vrsto del in o tem predhodno obvestiti
UE Murska Sobota.

Upravna enota
Murska Sobota

Št. 55/96 Ob-4239

Občina Idrija in Republika Slovenija, Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavljata

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo kotlovnice

v Centru poklicnih šol
1. Pooblaščeni naročnik del: SGI – Sta-

novanjsko gospodarstvo, d.o.o., Idrija, Ko-
sovelova ul. št. 9.

2. Predmet razpisa so instalacijska in
obrtniška dela za sanacijo kotlovnice za
Center poklicnih šol v Idriji.

3. Razpisno dokumentacijo (popis del)
lahko interesenti dvignejo od dneva objave
do vključno sedmega dne po objavi, vsak
delovnik med 8. in 12. uro na sedežu SGI –
stanovanjsko gospodarstvo Idrija, Kosove-
lova 9. Za dvig dokumentacije je potrebno
plačati materialne stroške v višini 5.000 SIT.

4. Orientacijska vrednost del je
6,000.000 SIT.

Delež Občine Idrija (48,59%) se porav-
na po končanju del, delež Ministrstva za
šolstvo in šport RS (51,41%) do 15. februar-
ja 1997.

5. Predviden rok začetka in dokončanja
del je november 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– ponudbena cena,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– rok dokončanja del,
– garancije,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec

del.
7. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od

dneva objave v Uradnem listu RS, na na-
slov: SGI – Stanovanjsko gospodarstvo Idri-
ja, Kosovelova 9. Ponudba se odda v zape-
čateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za sanacijo kotlovnice za Center sred-
njih šol Idrija”, osebno na naslovu ali
priporočeno po pošti.

8. Ponudba mora obsegati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

9. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku roka za oddajo po-
nudb, ob 13. uri v prostorih SGI – Stano-
vanjsko gospodarstvo Idrija.

10. Nepravočasno dostavljena in nepra-
vilno opremljena ponudba bo kot neveljav-
na vrnjena pošiljatelju.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
7 dneh od odpiranja ponudb.

SGI, d.o.o., Idrija

Št. 30101-0002/95-6 Ob-4240

Mestna občina Kranj na podlagi 3. člena
pravilnika o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 35/93) in v zvezi z 8. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

dokumentacije za razvojni projekt
CRPOV za Krajevno skupnost Jošt
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izdelava dokumen-

tacije za razvojni projekt CRPOV za Kra-
jevno skupnost Jošt.

3. Orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT.

4. Rok izdelave: 1 leto po podpisu po-
godbe.

5. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– cena,
– roki,
– vsebina dokumentacije za razvojni pro-

jekt.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti sestavljene

v skladu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa morajo vsebovati:

– sklep okrožnega sodišča o vpisu v sod-
ni register oziroma priglasitveni list,

– navedba strokovnih kadrov, ki bodo
izvajali program in poimenski seznam mo-
rebitnih podizvajalcev,

– reference,

– predlog pogodbe,
– predračun del (po vrstah, postavkah)

in izhodiščne cenike ter druge podatke, na
katerih temelji predračun,

– opis vsebine dokumentacije za razvoj-
ni projekt CRPOV za KS Jošt,

– plačilne pogoje.
2. Informacije lahko ponudniki dobijo na

oddelku za gospodarstvo Mestne občine
Kranj pri Tanji Varl (tel. 064/373-134).

3. Ponudniki, ki bodo sodelovali v jav-
nem razpisu, naj svoje vloge z vso potrebno
dokumentacijo pošljejo na Mestno občino
Kranj, Oddelek za gospodarstvo, Slovenski
trg 1, Kranj, v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Odpiranje ponudb bo na-
slednji dan ob 12. uri v sobi št. 140/I uprav-
ne stavbe Mestne občine Kranj. V primeru,
da se rok za oddajo ponudbe izteče na nede-
lovni dan, se prestavi na prvi naslednji de-
lovni dan. Prisotni predstavniki ponudnikov
se morajo izkazati s pooblastilom.

4. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba CRPOV KS Jošt” na naslov Mestna obči-
na Kranj, Oddelek za gospodarstvo, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj. Na kuverti mora
biti razviden tudi ponudnik.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.

6. Oddaja po tem razpisu je pogojena s
pridobitvijo sredstev na Ministrstvu za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mestna občina Kranj

Ob-4241

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog in storitev, ki se finan-
cirajo iz proračuna Občin Radlje ob Dravi,
Muta, Vuzenica, Podvelka-Ribnica (MUV,
št. 8/94) in odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo določenih del, ki se finan-
cirajo iz proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občine Radlje ob
Dravi, Muta, Vuzenica in Podvelka-Ribnica
objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo

lokacijskih dokumentacij v skladu
55. člena zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor
Vpogled v dokumentacijo in dodatne in-

formacije lahko dobite na sedežih občin te-
ga razpisa:

– Občina Radlje ob Dravi, Mariborska 7,
Radlje, pri Viktorju Karatu,

– Občina Muta, Glavni trg 17, pri tajnici
občine Silvi Skutnik,

– Občina Vuzenica, Mladinska ul. 1, pri
tajnici občine Angelci Helbl,

– Občina Podvelka-Ribnica, Podvelka
20, pri tajnici občine Uljani Brunšek,

pet dni po razpisu od 12. do 14. ure.
Predviden rok pričetka del je november

1996. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisanih del,

– reference,
– cena.
Ponudniki  morajo  k  ponudbi  predloži-

ti  še:
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– dovoljenje za opravljanje razpisanih
del v skladu s 69. členom zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. l.
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Ur. l. RS,
št. 26/90, 31/91, odločbo US 13/93, odločbo
US 18/93, 47/93 in 71/93),

– proste kapacitete za opravljanje razpi-
sanih del,

– osnutek pogodbe.
Ponudbe je treba oddati v roku 15 dni od

objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
sedežih posameznih občin – za vsako obči-
no posebej. Odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku razpisa. O času odpiranja na
posameznih občinah bodo ponudniki ob-
veščeni naknadno.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izdelavo lokacijskih dokumentacij”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občine Radlje ob Dravi, Muta,
Vuzenica in Podvelka-Ribnica

Ob-4242

Na podlagi določil odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za nabavo opreme
za oddajo investicijskih in vzdrževalnih del,
raziskovalnih nalog ter storitev, ki se finan-
cirajo iz proračuna Občine Radlje ob Dravi
(MUV, št. 8/94) in odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Radlje ob Dravi kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro svetovalne organizacije za

uvajanje ločenega zbiranja komunalnih
odpadkov v Občini Radlje ob Dravi
Naročnik: Občina Radlje ob Dravi.
I. Uvod
Občinski svet občine Radlje ob Dravi je

na 18. redni seji dne 17. julija 1996 sprejel
odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Radlje ob Dravi in program gospo-
darnega ravnanja z odpadki v Občini Radlje
ob Dravi. Na podlagi odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Radlje ob Dra-
vi (MUV, 8/94) izvaja ravnanje s komunal-
nimi odpadki v Občini Radlje ob Dravi Jav-
no komunalno podjetje Radlje ob Dravi.

Na osnovi gornjih odločitev je Občinski
svet občine Radlje ob Dravi sklenil angaži-
rati svetovalno organizacijo za izpeljavo na-
slednjih nalog:

a) Izdelava programa gospodarnega rav-
nanja s komunalnimi odpadki v Občini Ra-
dlje ob Dravi, ki mora vsebovati cenovno
ovrednotene naslednje elemente:

– sistem ravnanja s komunalnimi odpad-
ki iz gospodinjstev,

– sistem ravnanja s komunalnimi odpad-
ki iz poslovnih prostorov, obrti in industrije,

– sistem ravnanja s kosovnimi odpadki
iz gospodinjstev, poslovnih prostorov, obrti
in industrije,

– sistem ravnanja z nevarnimi odpadki
iz gospodinjstev,

– določitev števila potrebnih posod za
uvajanje ločenega zbiranja posameznih vrst
komunalnih odpadkov,

– določitev potrebne opreme, objektov
in števila delavcev za uvajanje in izvajanje
ločenega zbiranja komunalnih odpadkov,

– določitev frekvenc odvozov posamez-
nih vrst odpadkov (po povzročiteljih),

– časovno in finančno opredelitev uvaja-
nja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov.

b) Izdelava programa izobraževanja in in-
formiranja pri ravnanju s komunalnimi odpad-
ki, ki mora vsebovati cenovno ovrednoteno:

– program izobraževanja za potrebe uva-
janja ločenega zbiranja komunalnih odpad-
kov (izobraževanje uvajalcev ločenega zbi-
ranja),

– program izobraževanja za potrebe iz-
vajanja ločenega zbiranja komunalnih od-
padkov (izobraževanje izvajalcev ločenega
zbiranja),

– program izobraževanja in informiranja
povzročiteljev odpadkov,

– predlog izobraževalnega in informacij-
skega gradiva za uvajanje in izvajanje loče-
nega zbiranja ter za povzročitelje komunal-
nih odpadkov.

c) Izdelava programa pomoči pri uvaja-
nju ločenega zbiranja komunalnih odpad-
kov, ki mora vsebovati (cena SIT na uro):

– opis dejavnosti pomoči,
– časovno, kadrovsko in finančno opre-

delitev pomoči,
– svetovanje in pomoč pri nabavi potreb-

ne opreme.
Dokumentacijo in dodatne informacije

lahko dobite pri Javnem komunalnem pod-
jetju Radlje ob Dravi, Mariborska 5, vsak
dan od 13. do 15. ure ali po tel. 0602/71-105.

Investitor si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene ponudbe ali pa samo del po-
nudbe. V tem primeru ponudniki niso upra-
vičeni do odškodninskega zahtevka.

Predviden pričetek izvajanja del je takoj
po podpisu pogodbe z izbranim ponudni-
kom.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so predvsem:

– reference,
– strokovna usposobljenost ponudnika za

razpisana dela,
– cena (postavke a, b, c, morajo biti

ovrednotene vsaka posebej),
– plačilni pogoji,
– rok:
  – izdelava programov,
  – trajanje strokovne pomoči – svetova-

nja,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih lah-

ko nudi ponudnik naročniku,
– ponudba mora biti kompletna.
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje

21 dni po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Občina Radlje ob Dravi, Maribor-
ska c. 7. Ponudba mora biti v zaprti kuverti
z oznako “Ponudba, Ne odpiraj – ločeno
zbiranje odpadkov”.

Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine
Radlje ob Dravi, soba 313/III, tretji delovni
dan po zaključenem roku javnega razpisa s
pričetkom ob 12. uri.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 15 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Radlje ob Dravi

Št. 2521/96 Ob-4243

Občina Radovljica objavlja

javni razpis
o izbiri izvajalca za izdelavo ograje

deponije Črnivec

1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-
ska 19, Radovljica kot nosilec del in Občini
Bled in Bohinj.

2. Predmet razpisa: izdelava ograje oko-
li začasne sanitarne deponije Črnivec in iz-
delava vrat ograje za potrebe dostopa na
deponijo.

3. Razpisna dokumentacija se po pred-
hodnem dogovoru lahko dvigne na sedežu
Občine Radovljica, Gorenjska 19, kjer se
dobijo tudi dodatne informacije (Marko
Markelj, tel. 064/714-222).

4. Predvidena cena: orientacijska vred-
nost del znaša 2,400.000 SIT.

5. Rok: predviden rok pričetka del je v
mesecu novembru 1996 in dokončanje do
20. 12. 1996.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

6.1 Ponudbena cena in pogoji plačila,
6.2 Skladnost ponudbe z razpisnimi po-

goji,
6.3 Rok izvedbe,
6.4 Ostale ponudbene ugodnosti.
7. Oddaja ponudbe
Ponudbo je potrebno vročiti na naslov:

Občina Radovljica, Gorenjska 19, 4240 Ra-
dovljica, do vključno 21. 10. 1996.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
obvezno navedbo:

– ne odpiraj,
– javni razpis,
– ograja deponije Črnivec,
– na kuverti mora biti imenovan ponud-

nik.
8. Odpiranje ponudb bo javno v sejni so-

bi Občine Radovljica, Gorenjska 19, Ra-
dovljica, v sredo, dne 23. 10. 1996 ob 10.
uri.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
ponudniki ali njihovi pooblaščenci.

9. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni v 15 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Radovljica

Ob-4245

Osnovna šola Draga Bajca Vipava, ob-
javlja na podlagi določil odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izgradnjo podpornega zidu pri

podružnični šoli v Budanjah
1. Predmet razpisa je izgradnja podpor-

nega zidu pri podružnični šoli v Budanjah.
2. Orientacijska vrednost predvidenih del

znaša 1,000.000 SIT.
3. Rok za izvedbo del je 30 dni od dneva

sklenitve pogodbe. Dela se bodo izvajala v
oktobru, novembru.

4. Ogled terena je možen vsak dan med
7. in 11. uro. Dokumentacijo dobite proti
kavciji 5.000 SIT, vplačani na ŽR šole:
52010-603-30575, 5 dni od dneva objave
vsak dan med 8. in 11. uro. Za dodatne
informacije se lahko obrnete na Ljudmilo
Kovač, ravnateljico, na tel. 065/65-501, v
istem času.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji.
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6. Ponudba mora biti sestavljena sklad-
no z odredbo o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa.

7. Ponudbe se predložijo v 10 dneh od
objave v Uradnem listu RS, na naslov: Os-
novna šola Draga Bajca, Vinarska c. 4, 5271
Vipava. Ponudbe se oddajo v zapečateni ku-
verti, z oznako “Ponudba za izgradnjo zidu.
Ne odpiraj!”

8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudbe, ob 13. uri na sedežu šole.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri raz-
pisa v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Osnovna šola Draga Bajca
Vipava

Ob-4307

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Lendava – Lendva Község

ponovni javni razpis
za izdelavo idejnega projekta centralne

čistilne naprave Lendava
1. Naročnik: Občina Lendava – Lendva

Község, Trg Ljudske pravice 5, Lendava.

2. Predmet razpisa: izdelava idejnega
projekta Centralne čistilne naprave Lenda-
va (v nadaljevanju CČN) skupaj s pripada-
jočim tlačnim cevovodom za dovod odpad-
ne vode do CČN.

3. Predvidena vrednost izvajanja pogod-
benih del znaša 5,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je takoj po
podpisu pogodbe, rok doknčanja pa 4 mese-
ce po podpisu pogodbe.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v prostorih Občine Lendava pri
Berden Milanu, tel. 069/76-177, kjer lahko
dobijo na vpogled tudi vso ostalo razpolož-
ljivo dokumentacijo. Razpisna dokumenta-
cija se lahko dvigne proti plačilu 10.000
SIT na ŽR št. 51920-630-76134. Ponudni-
kom, ki so že dvignili dokumentacijo, le-te
ni potrebno ponovno plačati. Rok za dvig
razpisne dokumentacije je 5 dni po objavi v
Uradnem listu RS.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,

– organizacijska struktura projektantske
organizacije,

– dokazilo o strokovnosti kadrov,

– rok izvedbe,

– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne
cene storitev,

– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik lah-
ko ponudi po svoji presoji.

7. Ponudba mora vsebovati:

– ime in naslov ponudnika,

– dokazilo o registraciji,

– datum veljavnosti ponudbe,

– vzorec pogodbe,

– vse ostale elemente določene v 12. čle-
nu odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil.

Upoštevane bodo le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami. Po-
nudbe, ki ne bodo sestavljene skladno z zah-

tevami razpisne dokumentacije, ne bodo
upoštevane.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobenega ponudnika.

8. Rok za dostavo ponudb je 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Občina Lendava, Trg Ljud-
ske pravice 5, 9220 Lendava, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za CČN Lendava”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko,
20. dan od objave v Uradnem listu RS, v
prostorih Občine Lendava ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.

10. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v roku 8 dni po dnevu
odpiranja ponudb. O izbiri bodo ponudniki
obveščeni v 30 dneh po dnevu odpiranja
ponudb.

Občina Lendava
Lendva Község

Št. 375/96 Ob-4246

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
računalniške opreme:

– računalnik Pentium 200 Mhz: 32 MB
RAM, 4 GB Wide SCSI disk + 2 GB EIDE
disk, CD Recorder 4 × speed, 17” monitor,
soundblaster + zvočniki,

– notebook Pentium 120 Mhz: SVGA
TFT zaslon, 32 MB RAM, min IGB disk,
CD-ROM 6 × speed.

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

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 1,700.000 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 kontaktna oseba,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim pro-

metnim davkom,
– reference in prospekti,
– plačilni pogoji, količinski popust,
– druga z zakonom določena razpisna do-

kumentacija.
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 fakultete
na istem naslovu, z oznako: “Ne odpiraj,
razpis za računalniško opremo”. Upoštevali
bomo le popolne ponudbe, ki bodo oddane
do roka.

9. Rok za sprejem ponudb je 22. 10. 1996
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 22. 10. 1996 ob 12.30, v sejni sobi
Fakultete  za  šport,  Gortanova  22,  Ljub-
ljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 14 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Ob-4247

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 kontrolo hitrosti gibanja.

3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
1401-077, dr. Vojko Strojnik.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 1,400.000 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 kontaktna oseba,

– predlog podpisane pogodbe,

– dobavni rok,

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

– reference in prospekti,

– plačilni pogoji, količinski popust,

– druga z zakonom določena razpisna do-
kumentacija.

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 fakultete
na istem naslovu, z oznako: “Ne odpiraj,
razpis za napravo za kontrolo hitrosti giba-
nja”. Upoštevali bomo le popolne ponudbe,
ki bodo oddane do roka.
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9. Rok za sprejem ponudb je 22. 10. 1996
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 22. 10. 1996 ob 12.30, v sejni sobi
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljublja-
na.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 14 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Fakulteta za šport, Ljubljana

Št. 149/96 Ob-4248

Goriški muzej Nova Gorica, Grajska 1,
objavlja v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo zasteklitve razstavnih vitrin,
razsvetljave in video tehnike za ureditev

I. faze razstave Primorska 1918–1947
1. Lokacija razstave je v vili Bartolomei

v Solkanu – Nova Gorica.
2. Predviden rok pričetka del je 25. 10.

1996, dokončanje pa 15. 11. 1996.
3. Ponudbe se pripravijo ločeno za vsa-

ko razpisano zvrst del.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so predvsem celovitost in strokov-
nost ponudbe, najnižja ponudbena vrednost,
plačilni pogoji in druge ponudbene ugodno-
sti.

5. Orientacijska vrednost vseh razpisa-
nih del je 12,000.000 SIT.

6. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dobijo na sedežu Goriškega mu-
zeja (grad Kromberk).

7. Ponudbe se oddajo na naslov Goriški
muzej, Grajska 1, Nova Gorica, v roku 7 dni
od objave v Uradnem listu RS. O izidu bodo
ponudniki obveščeni v roku 3 dni.

Goriški muzej

Ob-4249

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za sanacijo

hidroizolacije Mulajeve hiše, Vrhnika
1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška

1, Vrhnika.
2. Predmet razpisa: sanacija hidroizola-

cije Mulajeve hiše, Vrhnika.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo do 18. 10. 1996 do 13. ure na
Občini Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, na Od-
delku za prostor in komunalne zadeve, pri
Andreju Treven, dipl. inž., tel. 755-121. Ce-
na razpisne dokumentacije znaša 2.500 SIT.

4. Orientacijska vrednost investicije je
13,000.000 SIT.

5. Rok izvedbe del: do konca leta 1996.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

Ponudba mora vsebovati:
– naziv firme z registracijo, ki ni starejša

od treh mesecev,

– reference,
– potrjeno razpisno dokumentacijo,
– ponudbeno ceno.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– fiksnost cene,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– roki dokončanja del,
– druge ugodnosti.
8. Rok dostave ponudbe je 21. 10. 1996

do 12. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečate-
ni ovojnici z oznako “Ponudba – Ne odpi-
raj”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 10.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Vrhni-
ka, Tržaška 1, Vrhnika. Na odpiranje po-
nudb so vabljeni predstavniki ponudnikov,
ki morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Vrhnika

Št. 3457 Ob-4250

Na podlagi odredbe o postopku javnega
razpisa za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št.
28/93) ter spremembe in dopolnitve nave-
dene odredbe (Ur. l. RS, št. 19/94), Sloven-
ske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izdelavo projekta PZR-PZI predelave

električne vozne mreže posameznih
odsekov na progi Ljubljana–Maribor za

višje hitrosti
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana,  Kolodvorska  ulica  11,  Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa: izdelava projekta
PZR-PZI predelave vozne mreže posamez-
nih odsekov na progi Ljubljana–Maribor za
višje hitrosti.

3. Čas del:
PZR od 120 do 240 dni po podpisu po-

godbe,
PZI od 150 do 300 dni po podpisu po-

godbe.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

20,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo in strokov-

ne informacije lahko ponudniki dobijo v
prostorih Slovenskih železnic, d.d., Ljub-
ljana, Kolodvorska 11, pri Francu Snoju
(tel. 13-13-144, int. 41-42), soba 367, v
času od 15. do 17. oktobra 1996, od 8. do
12. ure.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference pri podobnih delih,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naroč-

niku.
7. Rok za oddajo ponudb je 11. 11. 1996

do 9. ure, v tajništvu Infrastrukture, Kolod-
vorska 11, Ljubljana, soba 205.

Ponudba mora biti kompletna, zapečate-
na in označena: “Ne odpiraj – Vozna
mreža”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 11. 11.
1996 ob 9.30, v stekleni dvorani Sloven-
skih  železnic,  d.d.,  Ljubljana,  Kolodvor-
ska 11.

9. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 30 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura

Ob-4251

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Re-
publike Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo nalog s

področja zemljiškega katastra: izdelava
skanogramov zemljiškokatastrskih

načrtov, izdelava digitalnih katastrskih
načrtov, zemljiškokatastrska nova

izmera
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje in

prostor – Geodetska uprava Republike Slo-
venije, Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je izvedba naslednjih
nalog:

2.1. izdelava skanogramov zemljiškokata-
strskih načrtov območij Črnomelj in Trebnje,

2.2. izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Črnomelj,

2.3. izdelava digitalnih katastrskih načr-
tov območja Trebnje,

2.4. izvedba zemljiškokatastrske nove iz-
mere Tratna–Rifnik.

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro, na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Šaranovičeva
12, Ljubljana. Prevzem razpisne dokumen-
tacije se najavi en dan vnaprej in opravi pri
kontaktni osebi. Kontaktna oseba je Jože
Korpič, tel. 132-71-21.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
– naloga 2.1.: 108.000 SIT,
– naloga 2.2.: 1,647.000 SIT,
– naloga 2.3.: 470.000 SIT,
– naloga 2.4.: 5,500.000 SIT.
5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj

po podpisu pogodbe in da se dokončajo v
roku kot je določeno v razpisni dokumenta-
ciji.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika z naved-
bo direktorja in po potrebi drugih oseb s
pooblastili za zastopanje,

– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od
60 dni,

– podatke o solventnosti ponudnika
(obrazci BON-1 in BON-2 ali BON-3),
obrazca BON-2 oziroma 3 ne smeta biti sta-
rejša od 30 dni,

– podatki o zasedenosti kapacitet (šte-
vilo  pogodb  v  izvajanju  z  roki  dokon-
čanja),
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– podatki o opremi in inštrumentariju,
– spisek referenc za ponudnika (podjet-

je) in morebitne podizvajalce za enako ozi-
roma podobno vrsto del,

– spisek delavcev, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naloge z referencami; za vsakega
delavca s spiska se navede vrsta dela, ki ga
bo opravljal pri izvedbi naloge in planirano
število ur za to delo,

– osnutek pogodbe – izpolnjen vzorec
pogodbe (če je osnutek pogodbe pretipkan,
je zaželjeno, da je dopisano oziroma spre-
menjeno besedilo zaradi preglednosti pose-
bej označeno),

– opis dela, ki obsega kratek opis vsebi-
ne in obsega dela ter osnovni prikaz postop-
kov in metod dela,

– terminski plan izvedbe del z opredeli-
tvijo vrednosti posamezne faze,

– predračun pogodbenega dela, s tem, da
je vrednost del prikazana ločeno po skupi-
nah, ki so navedene v razpisni dokumenta-
ciji,

– ponudba naj vsebuje tudi navedbo mo-
rebitnih ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.

Rezultati za izdelavo digitalnih katastr-
skih načrtov (naloge 2.2., 2.3.) samo za tiste
ponudnike, ki izvajajo to nalogo prvič za
naročnika iz tega razpisa.

Opis dela, terminski plan in predračun
postanejo sestavni del pogodbe.

Če je predvideno, da bodo pri izvedbi
del sodelovali podizvajalci oziroma zunanji
sodelavci kot posamezniki (samostojni stro-
kovnjaki), jih je v ponudbi potrebno navesti
ter pojasniti, katera dela naj bi opravili. De-
lež morebitnih podizvajalcev ne sme doseči
50% dela kot celote!

Skupnih ponudb, ki bi jih predložila dva
ali več ponudnikov kot soizvajalci, naroč-
nik ne bo obravnaval!

7. Rok za oddajo ponudb na naslovu na-
ročnika je 24. 10. 1996, najkasneje do 8.
ure.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe ločeno, tj. za vsako od razpisanih
nalog posebej v dveh izvodih, v zapečateni
ovojnici, z navedbo ponudnika in prejemni-
ka ter oznako “Ne odpiraj – ponudba za
razpis za izvedbo nalog s področja zem-
ljiškega katastra (navedba posamezne raz-
pisane naloge, na katero se nanaša ponud-
ba)”.

V primeru, da ponudnik kandidira za iz-
vedbo več razpisanih nalog hkrati zadostu-
je, da podatke oziroma dokumente, zahte-
vano pod 6. točko alinee 1–5, predloži le
enkrat. Prav tako lahko le enkrat predloži
tudi opis dela (6. točka, 9. alinea) za vsako
istovrstno nalogo. Ti podatki oziroma doku-
menti naj bodo predloženi v posebni ovoj-
nici z oznako ponudnika in navedbo “Ne
odpiraj – ponudba za razpis za izvedbo na-
log s področja zemljiškega katastra – skup-
na dokumentacija”.

Ponudniki predajo rezultate testa za iz-
delavo digitalnih katastrskih načrtov enkrat-
no, v posebnih ovojnicah z oznako ponud-
nika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba za
razpis nalog s področja zemljiškega kata-
stra – test za izdelavo digitalnih katastrskih
načrtov”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 24. 10.
1996 ob 9.30, v prostorih GU RS, Kristano-

va 1, Ljubljana (sejna soba). Predstavniki
ponudnikov, ki prisostvujejo odpiranju po-
nudb, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje, sicer nimajo pravice dajati pripom-
be k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– izvedbeni roki,
– dosedanje izkušnje naročnika pri po-

slovanju s ponudnikom,
– kvaliteta in opis ponujenega pristopa k

izdelavi naloge,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba,
– ocena izdelanega testa za naloge 2.2.,

2.3.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč v primeru
enakovrednih in ustreznih ponudb presoja o
izbiri ponudnikov v skladu z merili iz prejš-
njega odstavka.

Pri izbiri izvajalca sodelujejo na svojo
zahtevo predstavniki sofinancerja, ki sood-
ločajo o izbiri.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpi-
ranju ponudb.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnjega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru, da
ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev.

14. Za razpisane naloge bo sklenjena po-
godba le v primeru, če bo zagotovljeno naj-
manj 50% sofinanciranje.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik
si pridržuje pravico odločitve o sprejemu
ponudbe.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 0048-308/54-96 Ob-4252

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za sanacijo obale Debeli

Rtič
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniš-

ka dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

6,000.000 SIT.
3. Lokacija del: Debeli Rtič.
4. Predviden zaključek del je december

1996.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– podatki o finančnem stanju,
– reference,
– cene,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.

Natančneje so merila za izbor najugod-
nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/54-96 Sanacija
obale Debeli Rtič – dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/54-96 Sanacija obale Debe-
li Rtič – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 6. 11. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 7. 11. 1996 ob
10. uri v prostorih UUNZ, Bethovnova 3,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ša od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan razpisa in davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 15. 10. do 18. 10. 1996
od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Francu
Hrabarju, tel. 061/302-552 od 7. do 8. ure.

Št. 0048-308/58-96 Ob-4253

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za sanacijo samskih sob na

PMP Rogatec
1. Predmet razpisa so gradbeno obrtniš-

ka dela.
2. Orientacijska vrednost del je:

2,000.000 SIT.
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3. Lokacija del: Rogatec.

4. Predviden zaključek del je december
1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– podatki o finančnem stanju,

– reference,
– cene,

– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-
nju del,

– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe del.

Natančneje so merila za izbor najugod-
nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/58-96 Sanacija
SOB - Rogatec - dokumentacija,

druga kuverta z oznako Ne odpiraj – jav-
ni razpis št. 308/58-96 Sanacija sob – Roga-
tec – ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo prispeti
na naslov do 6. 11. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 7. 11. 1996 ob
11. uri v prostorih UUNZ, Bethovnova 3,
Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
predložena veljavna registracija, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti starej-
ša od 3 mesecev od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
nančnem stanju (BON1, BON2 oziroma
BON3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan razpisa in davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo o povprečnem
stanju na žiro računu za obdobje zadnjih
treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh od 15. 10. do 18. 10. 1996
od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ,  Cankarjeva  4,  Ljubljana,  pri  Fran-
cu  Hrabarju,  tel.  061/302-552  od  7.  do
8.  ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-4255

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu  s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji vzdrževanju ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: nabava in postavitev

prometnih znakov spremenljive vsebine
za izločanje tovornih vozil

Orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 14. 10.
1996 od 9. do 12. ure ali kasneje po dogovoru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 10. 1996 do 12.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za nabavo in postavitev prometnih
znakov spremenljive vsebine za izločanje
tovornih vozil”.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1996
ob 13. uri v prostorih Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

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

Ob-4256

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest, p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji vzdrževanju ob-
javlja

javni razpis
za oddajo del: nabava prenosne tehtalne

naprave za kontrolo osnih pritiskov
tovornih vozil

Orientacijska vrednost: 2,250.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 14. 10.
1996 od 9. do 12. ure ali kasneje po dogo-
voru.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so cena, rok dobave, reference o kvali-
teti materiala in plačilni pogoji.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28. 10. 1996 do 11.30 v tajništvu
(soba 308) Podjetja za vzdrževanje avto-
cest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj, po-
nudba za nabavo prenosne tehtalne naprave
za kontrolo osnih pritiskov tovornih vozil”.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1996
ob 12. uri v prostorih Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54.

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

Avtocesta, Ljubljana

Št. 021-1/96 Ob-4257

Ministrstvo za promet in zveze, Prešer-
nova 23, Ljubljana, na podlagi določil 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo Študije o

cenovnih razmerjih med modemi
transporta in primerjavami stanj v

Republiki Sloveniji s stanji v Evropski
uniji

1. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalca, ki bo izvedel raziskavo o cenovnih
razmerjih in razmerjih nasploh na področju
storitev, obdavčitev, stroškov ki vstopajo v
prometni (transportni) proces, vse to po po-
sameznih prometnih podsistemih v Repub-
liki Sloveniji, z uporabo ekonomskih poka-
zateljev prometne stroke ter nadalje v okvi-
ru raziskave izvedel ustrezne analize in pri-
merjave s strani na tem področju v Evropski
uniji.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.

3. Ponudniki naj predložijo koncept pri-
stopa k študiji ter predstavijo način kontrole
kakovosti in zagotavljanje ažurnosti njene-
ga poteka, vključno s predstavitvijo uspo-
sobljenosti skupine, ki bo študijo priprav-
ljala. Ponudba mora biti v skladu z določili
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Ponudnik naj predloži tudi vzorec pogodbe
s ponudeno ceno.

4. Najugodnejši ponudnik bo izbran gle-
de na ceno in kvaliteto ponudbe.

5. Projekt se prične izvajati v mesecu
oktobru.

6. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstva za promet in zveze, Prešernova 23,
1535 Ljubljana, do 22. 10. 1996 do 12. ure v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Ministrstva za promet in zveze, na Pre-
šernovi 23 v Ljubljani, 22. 10. 1996 ob
12.15. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj ustrezno pisno pooblastilo za zasto-
panje. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo prispele na ministrstvo pravočasno z
zahtevano oznako in bodo izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Marjani Novak, na
Ministrstvu za promet in zveze, tel.
061/218-728.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 462-13/96 Ob-4258

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju  javne  porabe  (Ur.  l.  RS,  št.  48/90),
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odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) in sklepa Upravnega od-
bora SSZ 4. 9. 1996, Sklad stavbnih zem-
ljišč Občine Črnomelj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca opremljanja stavbnih

zemljišč
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Sklad

stavbnih zemljišč.
2. Predmet javnega razpisa je izvedba jav-

ne razsvetljave Viniške ceste v Črnomlju.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo proti plačilu 2.000 SIT za
razpisno dokumentacijo na račun Občine Čr-
nomelj št. 52110-630-40302 v pisarni št. 24
Občine Črnomelj na Trgu svobode 3 v Čr-
nomlju, vsak delovni dan do dneva za odda-
jo ponudb.

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

5. Pričetek razpisanih del je predviden
konec oktobra 1996, konec del v novembru
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika in usposobljenost
za razpisana dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti,

– roki za izvedbo.
7. Ponudbena dokumentacija za vsako

posamezno ureditev mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, pečat in podpis odgovorne osebe,
– dokazila, da je ponudnik registriran za

opravljanje razpisanih del,
– navedbo referenc za razpisanim podob-

na dela,
– ponudbeno ceno v SIT (rekapitulacija)

in ponudbeni predračun,
– plačilne pogoje in ugodnosti, če jih

nudi,
– rok izvedbe posamezne ureditve oziro-

ma potrditev razpisanega roka,
– način zavarovanja ponudnikovih ob-

veznosti (garancije).
8. Ponudba mora biti opremljena v zape-

čateni ovojnici z napisom “Ne odpiraj! –
ponudba na razpis Javna razsvetljava Viniš-
ka cesta. Pravočasno prispele ponudbe bo-
do tiste, ki bodo prispele na naslov Občina
Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
do 24. 10. 1996 do 9. ure.

9. Javno odpiranje ponudb bo 24. 10.
1996 ob 9.30 v mali sejni sobi Občine Črno-
melj, Trg svobode 3, Črnomelj.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v
postopku odpiranja ponudb izločene.

11. Investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ali pa jo sklene za sporazumno dogovorjen
del ureditve glede na finančno sposobnost
oziroma sklene dvoletno pogodbo.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Občina Črnomelj
Sklad stavbnih zemljišč

Št. 5457/96 Ob-4259

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,

št. 22/93), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in št. 29/86) in odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Slovenske
železnice, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

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

Ljubljana, Kolodvorska ulica 11.
2. Predmet razpisa: vgradnja naprav si-

stema radiodispečerskih zvez na železniški
progi Ljubljana–Sežana.

3. Čas izvajanja del: 12 mesecev po pod-
pisu pogodbe.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Slovenskih železnicah, Ko-
lodvorska ulica 11, Ljubljana, v tajništvu
Službe za elektrotehnično dejavnost, III.
nadstropje, soba 365, od dneva objave do
18. 10. 1996 med 9. in 12. uro.

Dodatne informacije dobite od 21. 10.
1996 do 25. 10. 1996 pri Majdi Pungerčar v
prostorih Slovenskih železnic, Kolodvorska
ul. 11, Ljubljana, v Službi za elektrotehnič-
no dejavnost, III. nadstropje, soba 364, ali
po tel. 061/13-13-144 int. 26-90, med 9. in
11. uro.

5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-
nudbe

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

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

niku.
6. Rok za oddajo ponudb je torek, 12.

11. 1996 do 8.30 na Slovenskih železnicah,
Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, v tajništvu
Infrastrukture, II. nadstropje, soba 205.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
12. 11. 1996 ob 9. uri v prostorih Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na.

8. Obvestilo o izboru:
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

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

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Ob-4268

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 uredbe o
finančnih intervencijah za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1996, ob-
javlja Kmetijska zadruga Domžale, Indu-
strijska 15, Radomlje

javni razpis
za oddajo del za izgradnjo male

akumulacije za namakanje
1. Naročnik: Kmetijska zadruga Domža-

le, Industrijska 15, Radomlje.
2. Predmet razpisa: izgradnja male aku-

mulacije Trkov za potrebe namakanja.
3. Razpisna dokumentacija bo na razpo-

lago v prostorih Kmetijske zadruge Domža-
le, Industrijska 15, Radomlje.

Stroške razpisne dokumentacije v višini
4.000 SIT je potrebno pred dvigom razpisne
dokumentacije  poravnati  na  žiro  račun

Kmetijske   zadruge   Domžale   št.
50120-601-30645.

4. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la iz 2. točke razpisa znaša 4,666.515 SIT.

5. Predvideni rok za pričetek del je no-
vember 1996, delo pa mora biti zaključeno
v  roku  dveh  mesecev  po  sklenitvi
pogodbe.

6. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
razpisnih del;

– reference in kvaliteta;
– cena;
– roki;
– plačilni pogoji, način zavarovanja iz-

polnitve obveznosti.
7. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše

od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
8. Rok za oddajo ponudb je 21. oktober

1996 do 14. ure na naslov: Kmetijska za-
druga Domžale, Industrujska 15, 1235 Ra-
domlje.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj -ponudba”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 10.
1996 ob 10. uri v prostorih Kmetijske za-
druge Domžale, Industrijska 15, 1235 Ra-
domlje.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru, če proračunska sredstva ne bodo
dodeljena, z izbranim ponudnikom ne skle-
ne pogodbe.

Kmetijska zadruga Domžale

Št. 110-1/95 Ob-4270A

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
zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Idejni projekt prestavitve
priključka lokalne ceste Petrina-Osilnica

v naselju Petrina M 6 odsek 266
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 16. do 18. 10. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Metka Marin-
ček, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25.10. 1996 do 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “IP prestavi-
tve priključka lok. ceste Petrina-Osilnica.”
– M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
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Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-4270B

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
zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Modernizacija reg. ceste
R 361/1332 Hoče-Pohorska vzpenjača,

pododsek Reka-Areh. Izdelava LD
ter predelava in dopolnitev projekta
PGD, PZI z novo širino normalnega

profila 5 m
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 16. do 18. 10. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Karmen Deš-
man, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
5,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 10. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba  mora  biti  zapečatena  in
označena:  Ne  odpiraj,  ponudba  za  “Do-
polnitev  projekta  mod.  ceste  Reka-Areh.”
– K.D.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-4270C

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
zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava lokacijske
dokumentacije in PGD/PZI rek.

R-386/1385 Zbure-Mačkovec od km
2.860 do km 3.325 (obvoznica Šmarjeta)

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 16. do 18. 10. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Slavica Veršič,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25.10. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava
lok.dok. R 386/1385 Zbure-Mačkovec.” –
S.V.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-4270Č

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
zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava opornega zidu

na cesti R 372/1362 km 17.500 Cerknica
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 16. do 18. 10. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Janez Mikolič,
gr. teh. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
7,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28.10. 1996 do 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava
opornega zidu na R 372 - Cerknica.” – J.M.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-4270D

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
zveze – Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Projekt za izvedbo (PZI)

sanacije brežin ob cesti
Kuželj-Srobotnik ob Kolpi - Mirtoviči

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 16. do 18. 10. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Metka Marin-
ček, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 28.10. 1996 do 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “PZI sanacije
brežin ob cesti Kuželj-Srobotnik ob Kolpi.”
– M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 28. 10. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 01/96 Ob-4272

Občina Žalec, Savinjske čete 5, v skladu
z odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izgradnjo kanalskega kolektorja

Ločica–Polzela
1. Investitor: Občina Žalec, Ulica Savinj-

ske čete 5, Žalec.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izgradnjo kanalskega kolektorja Ločica–
Polzela v dolžini ca. 1500 m profila 600 in
400 mm.

3. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na Občini Žalec, oddelku
za okolje, prostor in komunalne zadeve. Za
dvig dokumentacije je potrebno predložiti
dokazilo o plačilu stroškov priprave doku-
mentacije v višini 5.000 SIT na ŽR proraču-
na Občine Žalec, št. 50750-630-10238.

4. Predvideni rok pričetka del je novem-
ber 1996.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– kvaliteta izvedbe,
– reference,
– dokaz o strokovnosti kadrov,
– rok in garancija za pravočasnost iz-

vedbe del.
6. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne podizvajalce za posamezna dela.
7. Vsebina ponudbe: ponudba mora vse-

bovati vse elemente v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94).

8. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne izbere kot najugodnejše,
– odstopiti od oddaje del po tem razpisu,

ne glede na razloge.
V obeh primerih ponudnik nima pravice

do  uveljavljanja  odškodnine  iz  tega  na-
slova.
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Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure, navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo
kolektorja Ločica–Polzela”. Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe na naslov investitor-
ja do 12. 11. 1996 do 11. ure. Istega dne se
ob 11.30, v prostorih investitorja, prične jav-
no odpiranje ponudb.

Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-
ni o izidu javnega razpisa, je 15 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Občina Žalec

Št. 531/96 Ob-4273

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

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru

programa “vzgojnih ciljev” z namenom
preprečevanja zasvojenosti in zlorabe

drog med mladimi v Ljubljani
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana.
2. Prijavite lahko projekte za naslednje

sklope programa:
A) “Šola-življenje-radost-uspeh”,
B) “Svojo bodočnost si krojim sam”,
C) “Od izkušenj do spoznanj”.
Namen razpisa je:
Ad A) Spodbuditi in sofinancirati pro-

jekte, ki bodo na predšolski stopnji v VVZ,
preko razrednih skupnosti osnovnih in sred-
njih šol med učenci in dijaki zagotovili
zdrav odnos do sebe in okolja, tako v VVZ
in v šoli, kakor tudi izven nje in s tem pripo-
mogli k preprečevanju zasvojenosti.

Ad B) Sofinancirati projekte, naravnane
na manjše skupine učencev in dijakov, ki
imajo težave, pa jim je šola posebej priprav-
ljena pomagati pri razvoju njihove osebno-
sti.

Ad C) Sofinancirati projekte dejavnosti
za mlade, ki so naravnani k “preprečevanju
zasvojenosti” in se izvajajo izven šolskih
okvirov. Prednost bodo imeli projekti, ki
bodo zajeli populacijo, ki ni vključena v
šolski sistem.

3. Pogoji za dodelitev sredstev:
a) Splošni: obravnavane bodo samo pris-

pele in popolne prijave na ustreznem obraz-
cu, ki bodo ustrezale razpisnemu namenu in
sklopom.

b) Posebni pogoji: na razpis se lahko pri-
javijo:

– VVZ, osnovne in srednje šole s sede-
žem v Ljubljani,

– organizacije in društva, ki imajo v svo-
jih programih opredeljeno “preprečevanje
zasvojenosti” in bodo programe izvajale za
ljubljansko mladino predvsem v okviru šol-
skih programov,

– fizične osebe, ki so usposobljene za
izvajanje navedenih programov in bodo pro-
grame izvajale za ljubljansko mladino pred-
vsem v okviru šolskih programov.

Prednost bodo imeli projekti, ki bodo
zajemali celovito populacijo v VVZ, šole
(od 1. do 4. razreda in od 5. do 8. OŠ, za
srednje šole od 1. do 4. letnika) in bodo

čimbolj celostno opredeljevali preprečeva-
nje zasvojenosti.

4. Merila in kriteriji za izbor
Pri izboru projektov bomo upoštevali na-

slednja merila in kriterije:
– da  so  vzgojno  naravnani  (čimbolj

temeljito  vzpostavljajo  ugodne  okolišči-
ne  za  pozitiven  otrokov  psihosocialni
razvoj),

– dolgoročnost in kontinuiteto (določi se
obdobje, v katerem bodo doseženi zastav-
ljeni cilji),

– da so vsebinsko kompleksni (podpira-
mo programe, ki zajemajo več aktivnosti
in/ali več sodelavcev. Prednost bodo imeli
projekti, ki povezujejo delo z učenci, učite-
lji in starši na različnih vzgojnih področjih
in so ekološko naravnani),

– reference, dosedanje izkušnje in rezul-
tate,

– da predvidijo evalvacijske učinke
(predvidena mora biti obdelava vplivov de-
javnosti projekta, prednost bodo imeli pro-
jekti, pri katerih bo možno rezultate meriti z
objektivnimi kriteriji),

– inovativnost,
– ekonomičnost – prednost bodo imeli

projekti, ki bodo:
– izkoriščali obstoječe oblike dela

(npr. interesne dejavnosti),
– sofinancirani.

Dodatni kriterij za B) in C) sklop:
– heterogenost skupin.
5. Orientacijska vrednost razpisanih

sredstev za projekte je 7,800.000 SIT.
6. Rok izvedbe: izvajalec mora projekt,

prijavljen na razpis, izvesti v letu 1996/97.
7. Način prijave projektov
a) Pri prijavi projekta navedite:
– podatke o prijavitelju,
– v kateri sklop programa pripravljate

projekt (A, B, C),
– natančen naslov vašega projekta s pri-

kazom predvidenih ciljev in načinom dose-
ga ciljev,

– ciljno skupino (katera skupina VVZ,
razred, več razredov, posebne skupine),

– sestavo skupine (število udeležencev
in strukturo),

– seznam izvajalcev (nosilce, strokovne
in druge izvajalce),

– predvideno trajanje projekta s posa-
meznimi fazami (če jih predvidevate),

– predračun stroškov in predvidene vire
financiranja (navedite sofinancerje in viši-
no sredstev).

b) Kandidati, ki želijo sodelovati, naj
svoje prijave oddajo na obrazcih, ki jih dvig-
nejo na sedežu urada.

c) Pisne prijave, ki morajo biti podpisa-
ne, žigosane in pravilno opremljene, je tre-
ba oddati v prostorih Urada za preprečeva-
nje zasvojenosti, Oddelka za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport, Gregorčiče-
va 7/1, oziroma poslati priporočeno po pošti
v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne odpi-
raj! – Javni razpis za projekte!” in jasno
navesti ime in naslov ponudnika.

8. Ponudbe z ustrezno dokumentacijo
morajo ponudniki poslati do vključno 25.
oktobra 1996 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek
za predšolsko vzgojo, izobraževanje in
šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti,
Gregorčičeva 7/1, 1000 Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb za projekte
bo 29. 10. 1996 ob 12. uri na sedežu urada,
Gregorčičeva 7/1, Ljubljana.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji za izvedbo javnega razpisa pred-
ložiti pisna pooblastila za zastopanje pri od-
piranju ponudb.

Upoštevane bodo le tiste prijave, ki bo-
do ustrezale pogojem iz tega razpisa in
odredbi o postopku o izvajanju javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94).

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva javnega odpiranja pri-
jav.

Vsak izbran izvajalec projekta ali infor-
mativnega gradiva bo v nadaljnjem roku 30
dni od sklepa o izbiri pozvan k sklenitvi
pogodbe.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki vsak delovni dan med
9. in 12. uro po tel. 061/223-415 ali 223-445.

Mestna občina Ljubljana

Ob-4274

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za urbanistično

zasnovo – posebne strokovne podlage
in izrabo prostora za območje “Tržnica
Mengeš” ter PGD, PZI in PID poslovno

stanovanjskega objekta Tržnica
A. Splošni pogoji razpisa
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet razpisa: urbanistična zasno-

va – posebne strokovne podlage s pogoji
soglasodajalcev in izraba prostora za ob-
močje Tržnica Mengeš ter projekti PGD,
PZI in PID za objekt Tržnica.

3. Okvirna vrednost: predvidena okvirna
vrednost del po tem razpisu je 5,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe del:
– idejna zasnova objekta s širšo parterno

ureditvijo – do predaje ponudbe,
– urbanistična zasnova, posebne strokov-

ne podlage ter predhodni pogoji soglasoda-
jalcev in podlage za korekcijo obstoječe LD
v 30 dneh od podpisa pogodbe,

– projektiranje PGD, PZI v 60 dneh od
podpisa pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– sprejemljiva idejna zasnova širše izra-
be prostora in obravnavanega objekta,

– kvaliteta izrabe prostora,
– cena v absolutnem znesku v SIT z

vključenim prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– reference na področju tovrstnih del,
– finančne in druge ugodnosti, ki jih nu-

di ponudnik,
– najcenejša ponudba ni obvezno naju-

godnejša.
6. Ponudnik mora biti registriran za

opravljanje projektantske dejavnosti in kot
dokazilo dostavi odločbo o registraciji or-
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ganizacije in odločbo o opravljanju dejav-
nosti.

7. Dvig razpisne dokumentacije: podrob-
nejši opis razpisanih del z okvirno projektno
nalogo, situacijskim načrtom za predmetno
območje in razpisne pogoje lahko proti pla-
čilu v višini 9.500 SIT dvignete na Občini
Mengeš, Slovenska 30, Mengeš, Referat za
infrastrukturo, do 7. dne po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, med 8. in 14. uro, s pred-
hodno najavo dviga dokumentacije.

8. Oddaja ponudb: kompletno opremlje-
ne pisne ponudbe je potrebno oddati ali po-
slati na naslov Občina Mengeš, Slovenska
30, Mengeš, najkasneje do 7. 11. 1996 do
12. ure. Ponudba mora biti v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za Tržnico”.

9. Odpiranje ponudb bo 7. 11. 1996 ob
19. uri, v sejni sobi Občine Mengeš, Slo-
venska cesta 30, Mengeš.

O rezultatih bodo ponudniki obveščeni v
60 dneh po oddaji ponudb.

10. Informacije in ostalo
Vse informacije v zvezi s ponudbo lahko

dobite na Občini Mengeš, Referat za infra-
strukturo (tel. 061/737-081).

Vsi ponudniki, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, se lahko udeležijo informa-
tivne predstavitve območja obdelave in us-
meritev investitorja v zvezi z realizacijo in-
vesticije. Skupni sestanek bo v sejni sobi
Občine Mengeš 17. 10. 1996 ob 10. uri.

Pomanjkljivih in prepozno dospelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
izločila iz obravnave.

Občina Mengeš

Ob-4275

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, ki se financirajo iz proračuna Obči-
ne Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 44/93 in
46/93), ki jo pooblaščeno zastopa Domin-
vest Jesenice, p.o., Jesenice, C. m. Tita št.
18, Jesenice, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca izgradnje kanalizacije

za odpadno vodo naselja Jasna
v Kranjski Gori

1. Predmet razpisa in obseg del: izgrad-
nja kanalizacije za odpadno vodo na ob-
močju regionalne ceste R302 Kranjska Go-
ra–Vršič na odseku naselja Jasna v Kranjski
Gori.

2. Orientacijska vrednost del znaša
25,600.000 SIT.

3. Predvideni rok izgradnje je november
1996.

4. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji lahko ponudniki dobijo od dneva ob-
javljenega razpisa do vključno desetega dne
po objavi tega razpisa in to vsak delovnik
od 8. do 9. ure, v prostorih zastopnika inve-
stitorja Dominvest Jesenice, Pod gozdom
št. 2, pri Anici Koenig, gr. tehnik
(064/81-355), ob dokazilu plačila 30.000
SIT nepovratnih sredstev, ki jih ponudnik
nakaže na žiro račun št. 51530-601-13474.
Istočasno bo na vpogled projektna doku-
mentacija PGD in PZI za predmetno kanali-
zacijo.

5. Investitor del je Občina Kranjska Go-
ra, ki jo po pooblastilu zastopa Dominvest
Jesenice, Titova 18.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 koledar-
skih dni od dneva objave v Uradnem listu
RS.

8. Ponudbe se pošiljajo v zapečatenih ku-
vertah na Dominvest Jesenice, p.o., Jeseni-
ce, pod gozdom št. 2, 4270 Jesenice, z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo ka-
nalizacije Jasna”.

9. Za pravočasno prispele ponudbe se
štejejo ponudbe, ki pridejo na naslov pod 8.
točko tega razpisa 15. dan od dneva objave
v Uradnem listu RS, do 12. ure. V primeru,
da je 15. dan objave sobota, nedelja ali praz-
nik, se šteje naslednji delovni dan do 12.
ure.

10. Odpiranje ponudb bo isti dan kot je
določeno pod 8. točko tega razpisa ob 12.15,
v prostorih Dominvesta Jesenice, Pod goz-
dom št. 2.

11. Ponudbi morajo biti priložena doka-
zila o registraciji podjetja za dejavnost, ka-
tera je predmet tega razpisa, ter dokazilo o
likvidni sposobnosti podjetja oziroma
družbe.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Nepravočasno poslane ali nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali odpiranju ponudb, morajo ime-
ti ustrezno pooblastilo, če jih ne zastopa
oseba, pooblaščena v registraciji podjetja –
družbe.

Občina Kranjska Gora
po pooblastilu

Dominvest Jesenice, p.o., Jesenice

Št. 81-74-143 Ob-4276

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na podlagi zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
in pravilnika o načinu in postopku oddaje
graditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika

za gradbena dela z demontažo
ter izdelavo in montažo jeklenih

konstrukcij, dobavo opreme
za daljnovod, elektromontažna dela,

optični kabelski sistem
in telekomunikacijsko terminalsko
opremo za objekt DV 2 × 110 kV

Dravograd–Velenje, odsek Slovenj
Gradec–Velenje, OPGW in kabelski

sistem
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava,

dobava in montaža opreme ter izvedba grad-
benih, demontažnih in elektromontažnih del
po projektnih specifikacijah in po splošnih
ter posebnih tehničnih pogojih, kot sledi:

2.1. gradbena dela z demontažo ter izde-
lavo in montažo jeklenih konstrukcij, pro-
jekt št. A022/13, mapa ME02;

2.2. dobava opreme za daljnovod, pro-
jekt št. A022/13, mapa ME03;

2.3. elektromontažna dela, projekt št.
A022/13, mapa ME04;

2.4. optični kabelski sistem, projekt št.
A022/13, mapa ME05;

2.5. telekomunikacijska terminalska
oprema, projekt št. A022/13, mapa ME06.

3. Orientacijska vrednost: 350 mio SIT.
4. Lokacija: Slovenj Gradec–Velenje.
5. Predvideni roki za dobavo opreme in

izvedbo del so:
2.1. maj–julij 1997,
2.2. marec–april 1997,
2.3. maj–julij 1997,
2.4. maj–julij 1997,
2.5. maj–julij 1997.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova
2, tel. 061/12-50-333, Sektor za razvoj in-
vesticij.

7. Razpisno dokumentacijo – 5 map –
lahko ponudniki dvignejo na Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, v sobi
št. 2C.1,2, 2. nadstropje, ob delovnikih od
8. do 12. ure. Ob dvigu morajo interesenti
predložiti dokazilo o vplačilu 15.000 SIT
po mapi na žiro račun ELES, št. 50101-601-
-90093, pri Agenciji za plačilni promet
Ljubljana, s pripisom “Razpisna dokumen-
tacija za izdelavo, dobavo in montažo opre-
me ter izvedbo gradbenih, demontažnih in
elektromontažnih del na objektu Dravo-
grad–Velenje, odsek Slovenj Gradec–Vele-
nje, OPGW in kabelski sistem”.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti v roku 15 dni po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.

8. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo.

9. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

11. Naročnik si pridržuje možnost poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponud-
be najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.

12. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 12. 11. 1996 do 9. ure, v Splo-
šno tehnično službo (vložišče) Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis – ponudba za izdelavo, dobavo in
montažo opreme ter izvajanje del na objek-
tu DV 2 × 110 kV Dravograd–Velenje, od-
sek Slovenj Gradec–Velenje, OPGW in ka-
belski sistem – Ne odpiraj!”.

Ob dostavi ponudbe obvezno navedite
na ovojnici številko mape razpisne doku-
mentacije. Ponudbe, ki ne bodo pravilno
opremljene in ne bodo prispele pravočasno,
bodo pošiljateljem vrnjene v zaprtih ovojni-
cah.

13. Javno odpiranje ponudb bo opravlje-
no dne 12. 11. 1996, v prostorih Elektro-Slo-
venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ma-
la sejna soba, 4. nadstropje (nasproti dviga-
la), in sicer:

2.1. ob 10. uri,
2.2. ob 11. uri,
2.3. ob 12. uri,
2.4. ob 13. uri,
2.5. ob 14. uri.
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Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje svojih podjetij.

14. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 321-04/96 Ob-4277

Republika Slovenija, Upravna enota Ve-
lenje, objavlja na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
in odredbe o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na skup-
nih objektih in napravah na melioracijskih
območjih na območju Upravne enote Vele-
nje za leto 1996 (Ur. l. RS, št. 24/96)

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del

na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih Upravne

enote Velenje
1. Naročnik vzdrževalnih del je Repub-

lika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Parmova 33, Ljub-
ljana.

2. Predmet razpisa so vzdrževalna dela
na skupnih melioracijskih objektih in na-
pravah na območju UE Velenje. Vzdrževal-
na dela so: strojna košnja brežin in dna me-
lioracijskih jarkov, posek grmovja na brži-
nah melioracijskih jarkov, čiščenje mulja z
dna melioracijskih jarkov, ter odvoz in de-
poniranje materiala.

3. Programi vzdrževalnih del oziroma
razpisna dokumentacija in popisi del se lah-
ko dvignejo na sedežu Upravne enote Vele-
nje, Titov trg 1, od objave razpisa dalje,
vsak delovni dan, v pisarni 4/IV.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 880.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe. Rok za dokončanje del je 31. 12.
1996.

6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– potrdilo o registraciji za dejavnost, ki

je predmet razpisa,
– reference za razpisana dela,
– seznam strokovnega kadra in opreme,

potrebne za izvedbo del,
– cenik storitev, ki se bodo izvajale, ter

končno ceno brez prometnega davka.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del,
– predhodne reference,
– roki,
– cena,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– zavarovanje izpolnitve pogodbene ob-

veznosti.
8. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprtih

kuvertah na naslov Republika Slovenija,
Upravna enota Velenje, Titov trg 1, Vele-
nje, s pripisom “Ne odpiraj – ponudba za
vzdrževalna dela na melioracijskih območ-
jih”. Rok za oddajo ponudb je 10 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Upravne enote Velenje, Titov trg 1, Ve-

lenje, dvanajsti dan po objavi razpisa ob 10.
uri.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Upravna enota Velenje

Št. 021-1/96 Ob-4278

Ministrstvo za promet in zveze, Prešer-
nova 23, Ljubljana, na podlagi določil 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in določil odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo Študije
o cenovnih razmerjih med modemi
transporta in primerjavami stanj

v Republiki Sloveniji s stanji
v Evropski uniji

1. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalca, ki bo izvedel raziskavo o cenovnih
razmerjih in razmerjih nasploh na področju
storitev, obdavčitev, stroškov, ki vstopajo v
prometni (transportni) proces, vse to po po-
sameznih prometnih podsistemih v Repub-
liki Sloveniji, z uporabo ekonomskih poka-
zateljev prometne stroke ter nadalje v okvi-
ru raziskave izvedel ustrezne analize in pri-
merjave s stanji na tem področju v Evropski
uniji.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,000.000 SIT.

3. Ponudniki naj predložijo koncept pri-
stopa k študiji ter predstavijo način kontrole
kakovosti in zagotavljanje ažurnosti njene-
ga poteka, vključno s predstavitvijo uspo-
sobljenosti skupine, ki bo študijo priprav-
ljala. Ponudba mora biti v skladu z določili
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Ponudnik naj predloži tudi vzorec pogodbe
s ponudbeno ceno.

4. Najugodnejši ponudnik bo izbran gle-
de na ceno in kvaliteto ponudbe.

5. Projekt se prične izvajati v mesecu
oktobru.

6. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstva za promet in zveze, Prešernova 23,
1535 Ljubljana, do 22. 10. 1996 do 12. ure,
v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Ministrstva za promet in zveze, na Pre-
šernovi 23, v Ljubljani, 22. 10. 1996 ob
12.15. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj ustrezno pisno pooblastilo za zastopa-
nje. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo prispele na ministrstvo pravočasno z
zahtevano oznako in bodo izpolnjevale vse
razpisne pogoje.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 8 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

10. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Marjani Novak na Mi-
nistrstvu za promet in zveze, tel.
061/218-728.

Ministrstvo za promet in zveze

Št. 110-1/96 Ob-4279A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom  izgradnje  avtocest  v  Republiki
Sloveniji  od  leta  1994  do  leta  1999,
Družba  za  avtoceste  v  Republiki  Slove-
niji,  d.d.,  (v  nadaljevanju  DARS,  d.d.)
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo: Prestavitve in zaščite TK

vodov na odseku AC Vransko -
Blagovica

Orentacijska vrednost del znaša:
70,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 18.10. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Pavel Sa-
je, dipl. inž. (tel. 302-843).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 11. 1996 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Presta-
vitve in zaščite TK vodov na odseku AC
Vransko - Blagovica.”

Javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4279B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo: Prometna oprema - zaščitne

ograje, odsek Arja Vas - Vransko
Orentacijska vrednost del znaša:

100,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 20.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 18.10. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Marjan
Harjač, dipl. inž. (tel. 067 / 725-277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 11. 1996 do 9. ure v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Pro-
metna oprema - zaščitne ograje, odsek Arja
vas - Vransko.”

Javno odpiranje ponudb bo 12. 11. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

DARS, d.d.
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Št. 23/96 Ob-4294

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za ureditev središča

vasi Lopar iz programa CRP
1. Investitor je Mestna občina Koper,

Verdijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa je ureditev središča

vasi Lopar in se bodo financirala iz progra-
ma CRP.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,000.000 SIT.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v času uradnih ur v tajništvu
Urada za okolje in prostor Mestne občine
Koper, Verdijeva 6, I. nadstropje.

5. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke in dodatne informacije v času uradnih
ur na Uradu za okolje in prostor Mestne
občine Koper, Verdijeva 6, pri Bratož Dra-
gotu.

6. Predvideni pričetek del je november
1996.

7. Investitor si pred sklenitvijo pogodbe
pridržuje pravico spremembe obsega del,
nastalih zaradi tehničnih ali finančnih raz-
logov.

8. Merila za izbor najugodnejšega izva-
jalca so:

– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve del,
– kompletnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
9. Ponudba mora vsebovati:
– ime in naziv ponudnika,
– registracijo ponudnika, overjeno v letu

1996,
– ponudbeno ceno na originalnih popi-

sih del z enotnimi cenami po postavkah,
– referenčno listo zgrajenih objektov,
– terminski in finančni plan,
– način obračunavanja del,
– akceptni nalog v višini 5% ponudbe-

nega zneska kot garancijo za sklenitev po-
godbe,

– garancijski rok,
– opcija ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– podatki o boniteti ponudnika (BON 1,

BON 2 oziroma BON 3) ne starejši od 30
dni.

10. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
roku 10 dni od objave razpisa v Uradnem
listu RS na naslov: Mestna občina Koper,
Urad za okolje in prostor, Verdijeva 6, 6000
Koper. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
ureditev vasi Lopar”. Na kuverti mora biti
vidna identifikacija ponudnika.

11. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po preteku razpisa v sejni sobi
Urada za okolje in prostor Mestne občine
Koper, Verdijeva 6, ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 5
dni od odpiranja ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-4295

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa in oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica

javni razpis
za izbiro izdelovalca Ureditvenega

načrta 13 SC Ivančna Gorica - center
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa: izdelava strokovnih

podlag, dveh variantnih rešitev ureditvene-
ga načrta, na podlagi izbrane variante osnu-
tek ureditvenega načrta in odloka, pridobi-
tev pogojev in nato soglasij potrebnih so-
glasodajalcev, sodelovanje na javni razpra-
vi, strokovna priprava odgovorov na
pripombe z javne razgrnitve, dokončana pri-
prava odloka z grafičnimi podlagami in so-
delovanje pri potrditvi oziroma sprejemu od-
loka.

3. Orientacijska vrednost je 1,500.000
SIT.

4. Rok izdelave:
– priprava osnutka v roku treh mesecev

od podpisa pogodbe,
– končanje predloga v roku dveh mese-

cev od sprejetja stališč občinskega sveta do
pripomb iz javne razprave.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– rok izdelave,
– cena,
– izjava, da bo na lastne stroške pridobil

vse potrebne geodetske podlage, ki jih ne
nudi investitor, pogoje in soglasja in zbral
vse ostale podatke.

B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja (pod-

jetje mora biti registrirano za področje pro-
storskega in urbanističnega planiranja),

– seznam izvedenih projektov oziroma
reference s tega področja,

– seznam strokovnjakov oziroma delov-
no skupino, ki bodo delo opravljali,

– cena ponudbe (prometni davek naj bo
vštet v ceno),

– način plačila,
– terminski plan izdelave posameznih

faz,
– rok izdelave,
navedba pooblaščene osebe za dodatna

tolmačenja v zvezi s ponudbo.
2. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti kandidati, ki bodo dvignili original-
no razpisno dokumentacijo.

3. Rok za dostavo ponudbe je do pone-
deljka 21. 10. 1996 do 15. ure. Javno odpi-
ranje ponudb bo v torek, 22. 10. 1996 ob
9. uri v prostorih Županstva Občine Ivanč-
na Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gori-
ca. Pri odpiranju ponudb so lahko prisotni
pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki
morajo predložiti pisna pooblastila.

4. Zapečatene in vidno opremljene po-
nudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba UrN
Ivančna Gorica center” morajo biti poslane
oziroma oddane na naslov Občina Ivančna
Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
Ponudbe poslane po pošti morajo biti posla-
ne priporočeno in prispeti do naročnika do
zgoraj navedenega datuma in ure. Ponudbe,
ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo
pravilno opremljene, bodo vrnjene ponud-
niku neodprte.

5. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v roku 15 dni od prejema obvestila
o izbiri.

6. Vsi ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v osmih dneh od odpiranja ponudb.

7. Kolikor izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe brez utemeljenega razloga oziro-
ma v pogodbenem roku ne prične z izdelavo
naloge, lahko komisija določi drugega naju-
godnejšega ponudnika iz razpisa, s katerim
se sklene pogodba.

8. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na sedežu Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel. 778-384,
778-385.

Občina Ivančna Gorica

Ob-4296

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
Osnovna šola Prežihovega Voranca Ravne
na Koroškem po pooblastilu Občine Rav-
ne-Prevalje

javni razpis
za dobavo in montažo opreme za šolo

1. Naročnik: Osnovna šola Prežihovega
Voranca Ravne na Koroškem, Gozdarska
pot 11, Ravne na Koroškem.

2. Predmet razpisa: dobava in montaža
šolske opreme v novem prizidku Osnovne
šole Prežihovega Voranca, Gozdarska pot
11.

3. Razpisna dokumentacija
Popis opreme in ostale potrebne infor-

macije lahko dobijo ponudniki v podjetju
Svetovalna in razvojna dejavnost, d.o.o.
(SIRD), Koroška cesta 14, Ravne na Ko-
roškem (upravna zgradba železarne Ravne,
soba 402). Kontaktna oseba za informacije
in posredovanje razpisne dokumentacije je
Janez Gorenšek, tel. 0602/22-365, vsak dan
med 8. in 13. uro.

4. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 40,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dobave in montaže
opreme je 15. 12. 1996.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– podatke o boniteti (BON 1 in BON 2

oziroma BON 3), ki ne smejo biti starejši
kot 30 dni,

– ponudbeno ceno po popisu opreme,
– vzorec pogodbe,
– garancijski rok za ponujeno opremo,
– način zavarovanja pogodbenih obvez-

nosti (garancijo za resnost ponudbe),
– reference zadnjih dveh let,
– navedbo pooblaščenih oseb za dajanje

informacij,
– izjavo o fiksnosti cene,
– dinamiko plačil,
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– terminski plan,
– prospekte opreme in dokazila, da po-

nujena oprema ustreza normativom za šole.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– popolnost ponudbe,
– boljša kvaliteta ponujene opreme,
– ponudbena cena v SIT (najnižja cena

ni pogoj za izbiro),
– fiksna cena,
– najugodnejši finančni pogoji,
– najugodnejši garancijski rok in zago-

tovljen servis,
– možnost kreditiranja,
– reference,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Rok za oddajo ponudb: v 15 dneh po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Os-

novna šola Prežihovega Voranca Ravne na
Koroškem, Gozdarska pot 11, 2390 Ravne
na Koroškem. Ponudbe morajo biti v zaprti
kuverti z oznako: “Javni razpis – oprema za
šolo”! in “Ne odpiraj!”

9. Odpiranje ponudb: 5. dan po poteku
roka za oddajo ponudb bo ob 10. uri v pro-
storih Osnovne šole Prežihovega Voranca,
Gozdarska pot 11.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico
do sprememb v količinah in vrsti razpisane
opreme ali prekiniti postopek izbire v pri-
meru izpada finančnih sredstev. Pridržek ve-
lja do podpisa pogodbe.

Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem

Št. 34305/0001/96-07 Ob-4297

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje šolskih avtobusnih prevozov v

šolskem letu 1996/97

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za družbene dejav-
nosti.

2. Predmet razpisa: prevozi učencev v
šoslkem letu 1996/97 po naslednjem sezna-
mu:

Zap. Osnovna šola Relacija Okvirni Štev. Predvideno
št. čas km število

odhoda učencev

1. Bratov Polančičev Rošpoh–Vinarje–Aškerčeva ul. 6.55 6
Maribor

I. varianta: skozi Ribniško selo 3,5
II. varianta: mimo konjeniškega
kluba Maribor (Vrbanska c.) 5,4
Aškerčeva ul. –Vinarje–Rošpoh 13.40 6
I. varianta 3,5
II. varianta 5,4

2. Dušana Flisa Hočka koča–Hoče 7.00 9 7
Hoče Hoče–Hočka koča 15.00 9 7

Dodatne informacije so na voljo na Od-
delku za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Maribor, Ul. heroja Staneta 1, pri Ireni
Jalen.

3. Ponudnik mora ponudbi priložiti do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravlja-
nje prevozov.

4. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
– relacijo, za katero želi opravljati pre-

voze,
– ceno za kilometer, ob upoštevanju šte-

vila kilometrov, ki so navedeni v razpisu za
posamezno relacijo (polni kilometri).

5. Ponudbe pošljite v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – Ponudba za izvajanje
šolskih prevozov” do torka, 22. oktobra
1996 na Oddelek za družbene dejavnosti

Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.

6. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
24. oktobra 1996 ob 9. uri v prostorih Od-
delka za družbene dejavnosti Mestne obči-
ne Maribor.

7. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo-
ste obveščeni v roku 20 dni od dneva, dolo-
čenega za oddajo ponudbe.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru nepredvidenih sprememb z izbra-
nim ponudnikom ne sklene pogodbe oziro-
ma med šolskim letom sproti dogovarja
spremembe prevozov.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za družbene dejavnosti

Št. 32-1/89-4/5 Ob-4298

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
Upravna enota Ilirska Bistrica

javni razpis
za izbiro izvajalca za dokončanje
komasacijskega območja Vrbovo

1. Naročnik: Upravna enota Ilirska Bi-
strica.

2. Predmet razpisa: dokončanje komasa-
cije Vrbovo, ki obsega naslednja dela:

– odkrivanje poligonske mreže in obsto-
ječih mejnikov,

– obnovitev uničenih mejnikov,
– predaja parcel komasacijskim udele-

žencem,
– pregled lastništva na zemljiški knjigi

pristojnega sodišča,
– sestava osnutka odločbe o razdelitvi

zemljišč.
3. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago pri Izpostavi geodetske uprave Ilirska
Bistrica, Vojkov drevored 14, II. nadstrop-
je, v času uradnih ur, in sicer: v ponedeljek,

sredo in petek od 7.30 do 11. ure ter v sredo
od 12.30 do 16.30.

4. Orientacijska vrednost naročila znaša
6,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dokončanja del je
31. marec 1997.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– osnutek pogodbe s ponudbenim pre-

dračunom in prilogami,
– terminski plan izvedbe del z opredeli-

tvijo vrednosti posamezne faze,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudniki morajo predložiti popolne

ponudbe v roku 10 dni po objavi javnega
razpisa v Uradnem listu RS, v zapečateni
kuverti na naslov: Upravna enota Ilirska Bi-
strica, Bazoviška 14, z oznako “Ne odpiraj
– ponudba za dokončanje komasacije Vrbo-
vo”.

9. Odpiranje ponudb bo drugi dan po po-
teku razpisanega roka za oddajo ponudbe,
ob 13. uri, v prostorih Upravne enote Ilirska
Bistrica, soba št. 14, I. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki prisostvu-
jejo odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo za zastopanje, sicer nimajo pra-
vice dajati pripomb k postopku.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Upravna enota Ilirska Bistrica

Ob-4299

Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvedbo geomehanskih raziskav
in izdelavo geotehničnega poročila s
predlogom načina temeljenja nove
Srednje šole Krško in večnamenske

dvorane na lokaciji Spodnji Grič
v Krškem

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Ljubljana, Žu-
pančičeva ulica 6.

2. Predmet razpisa: izvedba geomehan-
skih raziskav in izdelava geotehničnega po-
ročila s predlogom načina temeljenja nove
Srednje šole Krško in večnamenske dvora-
ne na lokaciji Spodnji Grič, skladno z razpi-
sno dokumentacijo, idejno zasnovo objek-
tov in priloženo projektno nalogo.

3. Razpisno dokumentacijo in razpisne
pogoje s projektno nalogo ter druga poja-
snila in razlage, potrebne za izdelavo po-
nudbe, dobijo ponudniki ob predložitvi po-
trdila o plačilu materialnih stroškov od dne-
va razpisa do vključno petega dneva po ob-
javi tega razpisa na podjetju Savaprojekt
Krško, C. K. Ž. 59, Krško (Ante Marković,
dig., ali Marija Jurman), tel. 0608/22-402,
vsak delovni dan v času med 8. in 10. uro,
ki za ministrstvo vrši svetovalni inženiring.

V skladu z 11. členom odredbe mora
ponudnik plačati razpisno dokumentacijo v
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znesku 10.000 SIT na žiro račun Savapro-
jekta 51600-601-11896, pri Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
– podružnica Krško.

4. Orientacijska vrednost predvidene ce-
lotne investicije znaša 2,000.000 SIT.

5. Predviden rok začetka izvajanja nalo-
ge je oktober 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– dosedanje reference,
– cena,
– kadri,
– rok izvedbe,
– pogoji plačila,
– fiksnost cene,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– popolnost ponudbe.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Pisne ponudbe skladno z 12. členom

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki dosta-
viti najkasneje do ponedeljka, 28. oktobra
1996 do 10. ure (rok prispetja ponudbe), na
naslov: Savaprojekt Krško, C. K. Ž. 59, 8270
Krško.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – ponudba, geomehansko
poročilo za Srednjo šolo Krško”.

8. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
28. oktobra 1996 ob 11. uri, v prostorih pod-
jetja Savaprojekt Krško, Krško, C. K. Ž. 59.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
vsi udeleženci javnega razpisa obveščeni
pisno.

Komisija bo upoštevala le ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem razpisa.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 980-8/96-1/10 Ob-4300

Agencija Republike Slovenije za revidi-
ranje lastninskega preoblikovanja podjetij,
Ljubljana, Tržaška 16, na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo pisarniške opreme

1. Naročnik: Agencija Republike Slove-
nije za revidiranje lastninskega preobliko-
vanja podjetij, Ljubljana.

2. Uporabnik: Agencija Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preobli-
kovanja podjetij, Ljubljana.

3. Predmet javnega razpisa je:
a) stoječi fotokopirni stroj – 1 kos, z

zmogljivostjo 45 kopij/min, z avtomatskim
podajnikom dokumentov ter sorterjem/spe-
njalnikom.

Okvirna vrednost opreme je 2,100.000
SIT.

4. Lokacija dostave: Agencija Republi-
ke Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij, Tržaška 16, Ljub-
ljana.

Cena dostave in montaže je zajeta v ceni
izdelka.

5. Predvideni dobavni rok je takoj po za-
ključenem razpisu.

Plačilo po pogodbi kupljenega blaga je
trideseti dan po dobavi, brez avansov.

6. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
elemente:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vse ponudbe naj imajo opis blaga in

cene za posamezne komponente. Cene naj
bodo fiksne in oblikovane za plačilo 30. dan
po dobavi, brez avansov,

– garancijske roke in seznam servisov,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti glede nudenja servisnih sto-

ritev,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(popusti itd.).
7. Rok za oddajo ponudb je 21. 10. 1996

do 15. ure, v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preob-
likovanja podjetij, Tržaška 16, Ljubljana,
soba št. 302/III, v zaprti kuverti z naslovom
ponudnika in oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba”.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

8. Odpiranje ponudb bo 22. 10. 1996 ob
10. uri, v sejni dvorani v V. nadstropju na
Tržaški 16, Ljubljana. Predstavniki ponud-
nikov morajo imeti pisna pooblastila za za-
stopanje.

Za dodatne informacije lahko kličejo po
tel. 123-11-71, int. 257 – Marina Vodopi-
vec.

Št. 980-8/96-1/10 Ob-4301

Agencija Republike Slovenije za revidi-
ranje lastninskega preoblikovanja podjetij,
Ljubljana, Tržaška 16, na podlagi določil
zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 5/96) in odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik: Agencija Republike Slove-
nije za revidiranje lastninskega preobliko-
vanja podjetij, Ljubljana.

2. Uporabnik: Agencija Republike Slo-
venije za revidiranje lastninskega preobli-
kovanja podjetij, Ljubljana.

3. Službeno vozilo, ki je predmet javne-
ga razpisa, je:

a) s prostornino motorja do 1400 ccm –
1 kos,

b) okvirna vrednost vozila je 1,800.000
SIT,

c) prevzem vozila naj bo možen v Ljub-
ljani,

d) predvideni dobavni rok je takoj po
sklenitvi pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa in raz-
pisnimi pogoji naročnika in obvezno sestav-
ljene na podlagi originalne razpisne doku-
mentacije. Veljavnost ponudbe naj bo vsaj
10 dni po javnem odpiranju.

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

– konkurenčna cena,
– tehnične lastnosti ponujenih vozil,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,

– fiksna cena in plačilo 30 dni po do-
bavi,

– boniteta ponudnika,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

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

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

6. Rok za oddajo ponudb je 21. 10. 1996
do 15. ure, v tajništvu Agencije Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preob-
likovanja podjetij, Tržaška 16, Ljubljana,
soba št. 302/III, v zaprti kuverti z naslovom
ponudnika in oznako: “Ne odpiraj – ponud-
ba”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
22. 10. 1996 ob 13. uri, v sejni dvorani v V.
nadstropju na Tržaški 16, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

Za dodatne informacije lahko kličejo po
tel. 123-11-71, int. 257 – Marina Vodopi-
vec.

Agencija RS za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij

Ob-4303

Študentski domovi v Mariboru, Go-
sposvetska 83, Maribor, na podlagi odredbe
o postopku in izvajanju javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo kuhinjskih
elementov za dom 2 in dom 5 ter
depandanso študentskih domov

v Mariboru
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

ših ponudnikov za dobavo in montažo no-
vih kuhinjskih elementov za 17 kuhinj ter
demontaža in odvoz starih elementov.

2. Ponudniki dobijo vse informacije na
Projekt MR, inženiring, d.d., tel.
062/227-161 (Manfreda).

3. Predvideni rok dobave je takoj po pod-
pisu pogodbe, oktober 1996. O morebitnih
odstopanjih na podlagi tehtnih razlogov se
bo naročnik pogajal z najugodnejšimi po-
nudniki pred sklenitvijo pogodb. Naročnik
si pridržuje pravico skleniti pogodbo v
zmanjšanem obsegu od razpisanega, ali pa
lahko tudi odpove sklenitev pogodbe ne gle-
de na vzrok.

4. Obseg in vsebina ponudbe ter merila
za izbor:

a) ime in naslov ponudnika,
b) dokazilo o registraciji in odločbo o

opravljanju ter matično številko,
c) ceno, najnižja ponudba ni najugodnej-

ša (cena mora vsebovati predpisani promet-
ni davek),

č) reference ponudnika zadnjih dveh let,
d) poslovna boniteta, ne starejša od

30 dni,
e) navedba in naslov kontaktne osebe,
f) opcija ponudbe,
g) rok dobave in rok izvedbe del,
h) plačilni pogoji,
i) garancijski rok.
5. Rok za oddajo ponudbe je najkasneje

do 21. 10. 1996 do 12. ure, na naslov Štu-
dentski domovi Maribor, 2000 Maribor,
Gosposvetska 83, kjer bo istočasno odpira-
nje ponudb, v sejni sobi v I. nadstropju.
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Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – ne odpiraj – Ku-
hinje”.

6. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb. Valutne
in podobne klavzule ne bomo upoštevali.

7. O izbiri ponudnika bodo udeleženci
razpisa pisno obveščeni.

Študentski domovi Maribor

Št. 41/96 Ob-4304

Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gorici,
Padlih borcev 13, objavlja

javni razpis
za dobavo endoskopske opreme

1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, p.o., Šem-
peter pri Gorici, Padlih borcev 13.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za dobavo endoskopske opre-
me.

A. Videogastroskop – 1 kos
– premer končnega dela aparata ca.

11 mm,
– premer delovnega kanala 2,8 mm,
– ostali parametri v mejah standardnih

delovnih pogojev,
– obstajati mora možnost priključitve

aparata na Fujinon Eve processor EPX-302,
direktno ali preko adapterja.

B. Fiberoptični klasični gastroskop –
1 kos

– premer končnega dela aparata 9,8 mm,
– premer delovnega kanala 2,8 mm,
– ostali parametri v mejah standardnih

delovnih pogojev.
3. Orientacijska vrednost: 4,200.000 SIT.
4. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– za dobavljeno opremo mora biti do-

stavljena kompletna tehnična dokumentaci-
ja, vključno servisni priročniki in ustrezni
atesti in javne listine z veljavnostjo v Slove-
niji,

– izbrani dobavitelj bo moral opremo do-
baviti in opraviti izobraževanje osebja na
lastne stroške,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveniji.
Izbrani dobavitelj bo moral v garancijski

dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem času in to tako, da ne bo motil
obratovanja. Naročnik ima pravico napake
v garancijski dobi odpraviti sam, v primeru,
da jih ne bo odpravil izbrani ponudnik v
najkrajšem roku. V ta namen bo ponudnik,
če bo izbran za najugodnejšega, predložil
naročniku bančno garancijo oziroma bianco
akceptni nalog, kot jamstvo za odpravo na-
pak v garancijski dobi.

V primeru okvare aparata in v času po-
pravljanja, mora dobavitelj zagotoviti na-
domestni aparat, da ne pride do zastojev pri
opravljanju dejavnosti.

5. Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko do-
bite pri dr. Borutu Urbančiču po tel.
065/31-811.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– dobavni rok,

– upoštevana bo tudi kompletnost po-
nudbe,

– naročnik si pridržuje pravico, da bo
prispele ponudbe obravnaval ločeno za po-
stavke A in B 2. točke,

– zaželjeno je, da dobavitelj ponudi ne-
kaj osnovnih rezervnih delov (gumbi venti-
lov, cevke za čiščenje, dušnik), po lastni
presoji, na posebni specifikaciji in ceni.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah na naslov: Splošna bolni-
šnica “dr. Franca Derganca” Nova Gorica,
p.o., Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13,
z oznako “Ne odpiraj – za razpisno komisi-
jo – za dobavo endoskopske opreme”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. S kuverte
morata biti razvidna firma in sedež ponud-
nika.

8. Rok za oddajo ponudb je 4. 11. 1996.
Razpisna komisija bo ponudbe odpirala
7. 11. 1996 ob 12. uri, v sejni sobi uprav-
noekonomskega sektorja, na naslovu naroč-
nika.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom z enotnimi cenami na osnovi origi-
nalnega teksta naročnika in rekapitulacijo.
Ponudbene enotne cene so fiksne za vso
opremo in se ne morejo menjati,

– dinamiko realizacije pogodbe,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet
potrjen BON 1, BON 2, BON 3, ki ne smejo
biti starejši od 30 dni pred zaključkom raz-
pisnega roka,

– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
ponudbe kot jamstvo, da bo izbrani ponud-
nik sklenil pogodbo za dobavo opreme.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 21 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Št. 301-10/96 Ob-4306

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Kobarid

javni razpis
za zbiranje ponudb za izdelavo

programa CRPOV (celostni razvoj
podeželja in obnova vasi) za Krajevno

skupnost Drežnica
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Kobarid.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

programa CRPOV za KS Drežnica v skladu
s programsko dispozicijo Občine Kobarid
in obvezno vsebino programa CRPOV ter
navodili Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano Republike Slovenije.

3. Orientacijska cena: 1,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: v skladu s ponudbo in

pogodbo o oddaji del, vendar ne več kot eno
leto.

B. Merila za izbor
1. Kriteriji:
– strokovnost in reference ponudnika,
– poznavanje terena,
– ponujena cena, odlog plačil,
– ugodnost glede sodelovanja strokov-

nih služb pri zbiranju dokumentacije, pri-
pravi gradiv ter zbiranju podatkov.

2. Posebni pogoji: občina na podlagi raz-
pisa ni dolžna skleniti pogodbe z nobenim
od ponudnikov v primeru previsokih cen ali
izpada sofinanciranja s strani Ministrstva za
kmetijstvo.

C. Drugi razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo z naslednjo vsebino:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji z odločbo, da

izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavno-
sti,

– ceno, plačilne pogoje in rok izvedbe,
– druge podatke glede ugodnosti, ki jih

ponuja prijavitelj.
2. Razpisni rok za ponudbe je 14 dni po

objavi v Uradnem listu RS, do 10. ure.
O rezultatu izbire bodo ponudniki ob-

veščeni v 10 dneh po preteku razpisnega
roka.

3. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – ponudba CRPOV za
KS Drežnica” ter poslana na naslov: Občina
Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid.

4. Dodatne informacije dobijo ponudni-
ki na Občini Kobarid pri Pavlu Tonkliju,
vodji oddelka za gospodarstvo.

Občina Kobarid

Ob-4302

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Beltinci, občinska uprava, Mladinska ul. 2,
Beltinci, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

primarnega vodovoda Beltinci - Lipa
1. Investitor: Občina Beltinci.
2. Predmet razpisa: izgradnja primarne-

ga vodovoda Beltinci - Lipa (dolžine 3760m,
profil 200mm).

3. Orientacijska vrednost del znaša ca.
50,000.000 SIT.

4. Predvideni pričetek del je v mesecu
oktobru in dokončanje do 31. 12. 1996.

5. Ponudniki lahko dvignejo dokumen-
tacijo razpisanih del (plačilo materialnih
stroškov) vsak delovni dan med 9. in 12. uro
na Občini Beltinci, Mladinska ul. 2, po pred-
hodni najavi. Potrebne informacije in razla-
ge za izdelavo ponudbe posreduje Stanislav
Sraka, dipl. org. (tel. 069/42-264).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok, garancija kakovosti iz-

vedbe in garancija za tehnološko brezhib-
nost,
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– tehnična usposobljenost ponudnika in
strokovnost z referencami,

– boniteta ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Investitor si pridržuje pravico, spre-

meniti obseg del, kot je razpisan, glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalnih skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS, do 12. ure, na naslov: Občina Bel-
tinci, Mladinska ul. 2, 69231 Beltinci. Po-
nudba mora biti v skladu z razpisno doku-
mentacijo in predpisanim postopkom. Mož-
na je tudi delna ponudba samo za določen
sklop del.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
predmeta razpisa in oznako “Ne odpiraj -
ponudba - Vodovod LIPA”.

10. Odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
14. uri v prostorih Občine Beltinci, Mladin-
ska ul. 2, Beltinci, v pisarni tajnika občin-
ske uprave. Ponudniki bodo obveščeni o izi-
du v 10 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Beltinci

Ob-4309

Občina Kranjska Gora na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

programe CRPOV v KS Dovje
Mojstrana

1. Predmet razpisa: izdelava projektne
dokumentacije za:

1/a obnovo stavbe mlekarne in mesnice
na osrednjem trgu na Dovjem in ureditev
osrednjega trga na Dovjem,

1/b ureditev apartmajev na kmetiji Zima
na Dovjem in apartmajev na kmetiji Lipo-
vec v Zg. Radovni,

1/c obnova Psnakove žage in mlina.
2. Razpisni pogoji
Ponudbe morajo biti oddane v skladu z

razpisnimi navodili, ki jih ponudniki lahko
dvignejo na naslovu naročnika od dneva ob-
jave, vsak delovni dan od 8. do 14. ure, s
predhodnim naročilom in plačilom material-
nih stroškov v višini 10.000 SIT na ŽR Ob-
čina Kranjska Gora, 51530-630-50246. In-
formacije v zvezi s ponudbo so na voljo pri
Nedi Kovačič.

3. Orientacijska vrednost naročila je
1,600.000 SIT.

4. Elementi ponudbe:
a) idejna skica ureditve mlekarne s pred-

logom namembnosti prostorov v objektu
(skladno z usmeritvami CRPOV za KS Dov-
je Mojstrana),

b) cene in plačilni pogoji,
c) reference ponudnika,
d) kompletnost ponudbe,
e) osnutek pogodbe.
5. Rok za oddajo idejnega projekta je

december 1996.
6. Merila za izbiro: upoštevanje razpi-

snih navodil in občutljivosti prostora, v ka-
terega se posega (kulturna dediščina), po-

nudbena cena in reference ponudnika – naj-
cenejša ponudba ni nujno najbolj ugodna.
Ponudniki lahko ponudijo celoten obseg de-
la ali samo posamezne točke. Izbor bo za
posamezen projekt in za celotno ponudbo.

7. Rok za oddajo ponudb je sreda, 23. 10.
1996 do 12. ure, na naslov: Občina Kranj-
ska Gora, Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska
Gora, ali osebno, v zaprti kuverti s pripi-
som: “Javni razpis – CRPOV – PD”.

8. Odpiranje ponudb bo v sredo, 23. 10.
1996 ob 14. uri, v prostorih Občine Kranj-
ska Gora.

9. Ponudniki bodo obveščeni v roku 8
dni od izbire.

Občina Kranjska Gora

Št. 684 Ob-4311

Vzgojno varstveni zavod Hrastnik 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 nakup dostavnega vozila za prevoz

prehrane predšolskih otrok
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod

Hrastnik, Novi log 11/a, Hrastnik.
2. Predmet razpisa: dobava novega 1 + 1

– sedežnega dostavnega vozila za prevoz
prehrane v dislocirane enote.

3. Vsebina ponudbe:
– firma in dejavnost ponudnika,
– obrazec o boniteti podjetja,
– podatke o tipu, znamki in moči motor-

ja avtomobila,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje.
4. Merila za izrabo najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena s prometnim davkom,
– način plačila in fiksnost cene,
– možnost in pogoji kreditiranja,
– možnost leasing odplačila,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– garancija za brezhibnost vozila in po-

trdilo o homologaciji vozila.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da od-

stopi od podpisa pogodbe v primeru izpada
investicijskih sredstev. Ponudniki zaradi
morebitnega zmanjšanja obsega razpisane-
ga nakupa ali odstopa od podpisa pogodbe
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

6. Ponudbe z vso ustrezno dokumentaci-
jo je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti
z oznako “Ponudba – dostavno vozilo – Ne
odpiraj!” do 25. 10. 1996 na naslov: Vzgoj-
no varstveni zavod Hrastnik, Novi log 11/a,
1430 Hrastnik.

7. Odpiranje ponudb bo 28. 10. 1996 ob
12. uri v prostorih VVZ Hrastnik, Novi log
11/a.

8. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

Vzgojno varstveni zavod Hrastnik

Št. 0048-308/59-96 Ob-4312

Ministrstvo za notranje zadeve, Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o

izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in v zvezi z odredbo postopka za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del: za objekt Ministrstvo za

notranje zadeve – RS, Sanacija
prezračevanja na objektu “Dom

varnosti”, Podutiška c. 72, Ljubljana
1. Predmet razpisa je:
Sanacija prezračevanja na objektu “Dom

varnosti”:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– elektroinstalacijska dela,
– strojne instalacije,
– izdelava suhe - Finske savne.
2. Orientacijska vrednost del pod 1. toč-

ko tega razpisa je 9,500.000 SIT.
3. Lokacija del: Podutiška c. 72, Ljublja-

na.
4. Predviden pričetek del je: Po podpisu

pogodbe – predvidoma 10. 11. 1996, za-
ključek del in montaže 15. 12. 1996.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– podatki o finančnem stanju,
– izvajanje del z lastnimi kapacitetami,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del,
– garancijski rok izvedenih del,
– rok izvedbe.
Natančneje so merila za najugodnejšega

ponudnika dana v razpisnih pogojih, katere
ponudnik prejme ob dvigu dokumentacije.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naju-
godnejši.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh za-
prtih kuvertah. Kuverte morajo biti pravilno
opremljene:

Prva kuverta mora biti z oznako Ne od-
piraj – javni razpis št. 308/59-96 za Sanaci-
jo prezračevanja “Dom varnosti” – Doku-
mentacija, druga kuverta z oznako Ne odpi-
raj – javni razpis št. 308/59-96 za Sanacijo
prezračevanja “Dom varnosti” – Ponudba.

Na vsaki kuverti mora biti navedeno na
katera dela tega razpisa se dela nanašajo, ter
ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
MNZ - RS, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
28. 10. 1996 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno MNZ - RS, Štefa-
nova 2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo: 29. 10. 1996 ob
8. uri v prostorih MNZ - RS, VŠNZ Kot-
nikova 8, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti za dokumentacijo mora biti
priložena veljavna registracija, overjena na
sodišču z datumom, ki ne sme biti starejši
od treh mesecev od dneva razpisa, podpisa-
ni in žigosani razpisni pogoji, podatki o fi-
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nančnem stanju (BON-1, BON-2, oziroma
BON-3), v nasprotnem primeru bo ponudba
izločena iz nadaljnje obravnave. Obrtniki
predložijo overjeno potrdilo pristojnega or-
gana za dejavnost, zaključni račun in izjavo
banke o povprečnem mesečnem stanju na
žiro računu za zadnje tri mesece.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v dveh
izvodih na Sektor za gradnje in investicij-
sko vzdrževanje, Cankarjeva 4, Ljubljana,
vsak delovnik 15., 16. in 17. 10. 1996 (to-
rek, sreda, četrtek) od 9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

istem naslovu (11. točka) ali po telefonu
061/302-552 med 7. in 8. uro pri Janiju
Topolovcu.

Ministrstvo za notranje zadeve
Republike Slovenije

Št. 1349 Ob-4316
Javni razpis

za zbiranje izvajalca za izvajanje
gradbeniških del do III. faze

večnamenskega objekta KZ “Goriška
Brda” Dobrovo

1. Investitor: KZ “Goriška Brda”, z.o.o.,
Dobrovo, Zadružna cesta 9.

2. Predmet razpisa: izvedba gradbenih
del do III. faze večnamenskega objekta KZ
Goriška Brda.

3. Razpisno dokumentacijo (predizmere,
popis del, geomehansko poročilo tal), dvig-
nete pri UBI STUDIO, d.o.o., Nova Gorica,
Ulica Tolminskih puntarjev 4, III. nadstrop-
je, vsak delovni dan od 8. do 12. ure, prvi
delovni dan po objavi v Uradnem listu RS.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– izjavo, da ima ponudnik za razpisana

dela proste kapacitete,
– sistem ponudbe – ključ v roke,
– izpolnjevanje ostalih pogojev.
5. Merila in izbira najugodnejšega po-

nudnika:
– reference pri izvajanju takih del,
– ponujena cena (najcenejši ponudnik ni

nujno, da je najboljši),
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– izpolnjevanje pogojev določenih z raz-

pisom.
6. Rok za pričetek del je takoj po podpi-

su pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
7. Ponudbe v skladu z zahtevami pošljite

na naslov: KZ “Goriška Brda” Dobrovo, v
roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj – ponudba”.

8. Odpiranje ponudb bo javno, prvi de-
lovni dan po izteku razpisa ob 10. uri v
prostorih KZ “Goriška Brda” na Dobrovem.

Predstavniki morajo imeti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

9. O izbiri najugodnejše ponudbe bodo
ponudniki obveščeni takoj po izbiri.

KZ “Goriška Brda” Dobrovo

Št. 2522 Ob-4317

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nabavo raziskovalne opreme
1. Visoko zmogljiva grafična računal-

niška delovna postaja.
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova

19, Ljubljana.
A. Orientacijska vrednost razpisane

opreme: 6,500.000 SIT.
B. Obvezne sestavine ponudbe:
1. Naziv firme ponudnika.
2. Dokazilo o registraciji ponudnika (ki

ni starejše od 30 dni).
3. Natančne tehnične specifikacije opre-

me.
4. Končna cena po postavkah in končna

cena celotne opreme.
5. Garancijski pogoji.
6. Servisiranje opreme.
7. Dobavni rok (navedba čimprejšnjega

dobavnega roka).
8. Celotno plačilo po dobavi.
9. Datum, do katerega velja ponudba.
10. Reference.
11. Posebne ugodnosti ponudnika.
12. Vzorec pogodbe s ponudbenim pred-

računom.
13. Navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika, ki daje pojasnila v zvezi s ponudbo.
14. Eventualne priloge.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika
Kvaliteta opreme v razmerju s ceno,

ustreznost tehničnih karakteristik, komplet-
nost ponudbe, plačilni, dobavni, garancij-
ski servisni in ostali relevantni pogoji po-
nudbe.

Vse potrebne informacije, vključno z
razpisno dokumentacijo s predpisano teh-
nično specifikacijo opreme, so na zahtevo
ponudnika  na  voljo  pri  dr.  Dušanki
Janežič, dipl. inž. tel. 061/1760-200, faks
061/1259-244, v delovnem času, ves čas raz-
pisnega roka.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
ovojnicah, z oznako “Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – “Računalniška oprema –
grafična postaja”. Če so poslane po pošti,
morajo biti poslane priporočeno.

Na ovojnici mora biti naveden popoln
naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
dneva javne objave na naslov naročnika Ke-
mijski inštitut, Hajdrihova 19, p.p. 3430,
1000 Ljubljana.

Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni
dan po izteku roka za oddajo ponudb, ob
9.30 v sejni sobi naročnika. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo predložiti poob-
lastila za zastopanje.

Nepravočasno prispelih ter nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo upošte-
vala in bodo vrnjene ponudniku.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Kemijski inštitut, Ljubljana

Ob-4318

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo
razvojnega programa CRPOV

Grajska vas
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Žalec Savinjske če-

te 5, Žalec.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

projekta Celostnega razvoja podeželja in ob-
nove vasi za območje Grajske vasi.

Projekt mora biti izdelan po metodologi-
ji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Oblikovan mora biti predlog pro-
jektov, določeni nosilci in viri financiranja
posameznih aktivnosti.

3. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
4. Rok izdelave v skladu s pogodbo, ven-

dar ne več kot 1 leto.
5. Merila za izbor:
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– garancije,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti sestavljene

v skladu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa:

– dokazila o registraciji firme in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti oziroma pri-
glasitveni list,

– reference,
– podatke o kadrovski strukturi zaposle-

nih in poimensko navedbo morebitnih dru-
gih sodelujočih,

– opis izvedbe naloge in podrobnejši pri-
kaz njene vsebine,

– finančno vrednotenje posameznih ele-
mentov naloge in skupni predračun,

– predlog pogodbe,
– delež stroškov podizvajalcev,
– plačilni pogoji.
2. Izvedena dela po tem razpisu se ne

štejejo za avtorsko delo, zato se vsi ori-
ginali izročijo naročniku v izključno upo-
rabo.

3. Rok za dostavo pismenih ponudb je
10 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer
24. oktobra 1996 ob 10. uri v sejni sobi Ob-
čine Žalec, Savinjske čete 5, Žalec. Prisotni
predstavniki ponudnika se morajo izkazati s
pismenim pooblastilom.

4. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

5. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z oznako “Ne odpiraj” – po-
nudba CRPOV Grajska vas na naslov: Ob-
čina Žalec Savinjske čete 5, Žalec.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

7. Dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo vsak dan med 8. in 10. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti tel. 063/715-313 pri Tilki Po-
točnik.

Občina Žalec
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Št. 110-1/95 Ob-4320

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: Obvoznica Novo mesto –

podaljšek Mirnopeške ceste – I. faza
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 16. do 18. 10. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Boris Fakin,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
551,655.197 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 11. 1996 do 8.30, v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za Obvoznica
Novo mesto”. – B. F.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 11. 1996
ob 9. uri, v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-4321

Občina Trebnje objavlja na podlagi
odredbe za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za pripravo
razvojnega programa CRPOV

Sela Šumberk
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Trebnje, Goliev

trg 5.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

projekta Celostnega razvoja podeželja in ob-
nove vasi za območje Krajevne skupnosti
Sela Šumberk, ki zajema naselja: Arčelca,
Babna Gora, Dol. Podšumberk, Gor. Pod-
šumberk, Log pri Žužemberku, Orlaka, Rep-
lje, Sela pri Šumberku, Volčje jame, Vrtače,
Zavrh.

Projekt mora biti izdelan po metodologi-
ji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.

Razvojni projekt mora poleg predstavi-
tve in ugotovitve potencilaov območja na
podlagi obdeleave petih prostorov, izdelati
razvojno strategijo, z upoštevanjem že ute-
čenega projekta CRPOV Knežja vas ter
možnosti dopolnjevanj in prepletanja obeh
projektov. Oblikovan mora biti predlog pod-
projektov, določeni nosilci in viri financira-
nja posameznih aktivnosti.

3. Orientacijska vrednost: 2,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 1 leto od podpisane po-

godbe.
5. Merila za izbor:
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– garancije,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

del.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo biti sestavljene

v skaldu z 12. členom odredbe o javnih
naročilih, obvezno pa:

– dokazila o registraciji firme in dovo-
ljenje za opravljanje dejavnosti oziroma pri-
glasitveni list,

– reference,
– podatke o kadrovski strukturi zaposle-

nih in poimensko navedbo morebitnih dru-
gih sodelujočih,

– opis izvedbe naloge in podrobnejši pri-
kaz njene vsebine,

– finančno vrednotenje posameznih ele-
mentov naloge in skupni predračun,

– predlog pogodbe,
– delež stroškov podizvajalcev,
– plačilne pogoje.
2. Izvedena dela po tem razpisu se ne

štejejo za avtorsko delo, zato se vsi origina-
li izročijo naročniku v izključno uporabo.

3. Rok za dostavo pismenih ponudb je
10 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
Odpiranje ponudb bo javno, in sicer nasled-
nji dan po poteku razpisnega roka ob 17. uri
v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg
5. Če pade rok za odpiranje ponudb na dela
prost dan, se odpiranje ponudb opravi prvi
naslednji delovni dan.

Prisotni predstavniki ponudnika se mo-
rajo izkazati s pismenim pooblastilom.

4. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba CRPOV Sela Šumberk” na naslov: Obči-
na Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb.

6. Oddaja del je pogojena s pridobitvijo
finančnih sredstev Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano.

7. Dodatne informacije lahko ponudniki
dobe vsak uradni dan med 8. in 10. uro na
oddelku za proračun, finance ter gospodar-
ske in družbene dejavnosti (tel. 068/44-040)
pri Branki Kržič ali Majdi Ivanov.

Občina Trebnje

Ob-4322

Javni razpis
za zbiranje ponudb za izdelavo

razvojnih projektov CRPOV (celotni
razvoj

podeželja in obnovo vasi) za del
Vaške skupnosti Hudinja

A) Splošni pogoji
1. Naročnik Občina Vitanje.
2. Predmet razpisa: izdelava razvojnega

programa CRPOV za del Vaške skupnosti
Hudinja – zaselek Rakovec v skladu s pro-
gramsko dispozicijo Občine Vitanje in ob-
vezno vsebino programa CRPOV ter navo-
dili Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

3. Orientacijska cena: 4,000.000 SIT.

4. Rok izdelave: v skladu s ponudbo in
pogodbo o oddaji del, vendar ne več kot eno
leto.

B) Merila za izbor:
1. Kriteriji:
– strokovnost in reference ponudnika,
– poznavanje terena,
– ponujena cena, odlok plačil,
– ugodnost glede sodelovanja strokov-

nih služb pri zbiranju dokumentacije, pri-
pravi gradiv ter zbiranju podatkov,

– pripravljenost sodelovanja s projektno
skupino za razvoj podeželja v ObčiniVita-
nje.

2. Posebni pogoji
Občina Vitanje na podlagi razpisa ni

dolžna skleniti pogodbe z nobenim od po-
nudnikov v primeru previsokih cen ali izpa-
da sofinanciranja s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

C) Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge in sodelavcev,
– reference ponudnika odgovornega vod-

je projekta in sodelavcev,
– rok izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– predlog pogodbe,
– izjavo ponudnika o strinjanju, da naj-

cenejša ponudba ni nujno najugodnejša,
– datum do katerega velja ponudba,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja prijavi-

telj.
D) Razpisno dokumentacijo lahko zain-

teresirani dobijo pri tajniku Občine Vitanje,
Fijavž Srečkotu.

E) Ponudniki morajo podpisane, žigosa-
ne in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni ovojnici z oz-
nako “Javni razpis CRPOV – Ne odpiraj” in
navedenim ponudnikm, oddati najkasneje
10. dan po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure, na naslov Občina Vitanje, Vitanje
67.

Javno odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan ob 12. uri v prostorih Občine Vi-
tanje.

F) Prisotni predstavniki ponudnikov mo-
rajo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

H) Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

I) Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Vitanje

Št. 044-06/93-2/9 Ob-4323

Na podlagi 91. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.28/93 in
19/94), objavljamo

javni razpis
za  nakup  dveh  avtomobilov  za

potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije
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1. Predmet razpisa je nakup dveh avto-
mobilov za potrebe Državnega zbora Re-
publike Slovenije:

A) 1 osebnega avtomobila (do 1600
ccm),

B) 1 osebnega avtomobila (do 1800
ccm).

2. Orientacijska vrednost avtomobilov je:
A) 2,4 mio SIT,
B) 2,5 mio SIT,
Skupaj 4,9 mio SIT.
3. Avtomobila morata imeti bencinski

motor s katalizatorjem, centralno zaklepa-
nje (4 vrata) in airbag za voznika.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– znamka, tip in tehnične karakteristike,
– firma oziroma ime ponudnika,
– overjena registracija,
– obrazec o boniteti BON-1 (APP),
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2

(APP),
– obrazec o solventnosti in bonitetni

BON-3 (APP) (za pravne osebe v zasebni
lastnini),

– dosedanje reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
– ceno izraženo v tolarjih s posebej na-

vedenima zneskoma prometnega davka in
carine,

– garancijski rok in način zavarovanja
izpolnitve,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dobavni rok,
– plačilni rok, ki ne sme biti krajši od 20

dni po potrditvi računa s strani naročnika,
– organizacija servisne službe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo,

– slikovne in tekstualne predloge po last-
ni presoji ponudnika.

Obrazci registracije, obrazci BON-1 in
BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

5. Ponudbe, ki predvidevajo kakršnokoli
predplačilo in ne nudijo garancije proizva-
jalca, se ne bodo upoštevale.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Ponudba se lahko da za vsak posamezni
avtomobil ali za oba avtomobila.

6. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, ki mora biti pravilno opremljena: ime-
ti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba!” –
javni razpis št. 044-06/93-2/9 Nakup dveh
avtomobilov za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti do vključno
21. 10. 1996 do 12. ure priporočeno na na-
slov: Državni zbor Republike Slovenije, Ko-
misija za vodenje postopka javnega razpisa
za nakup dveh avtomobilov za potrebe Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije (Matjaž
Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.

Lahko pa so tudi vročene do istega roka
v recepcijo Državnega zbora Republike Slo-
venije, Šubičeva 4, Ljubljana.

7. Odpiranje ponudb bo 22. 10. 1996 ob
12. uri v prostorih Državnega zbora Repub-
like Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v petnajstih dneh
po odpiranju ponudb.

10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane predvsem:

– tehnične karakteristike,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– organizacija servisiranja,
– dosedanje reference ponudnika.
11. Vsa dodatna pojasnila dobite pri An-

dreju Bavčarju po tel. 061/1761-375 ali pri
Matjažu Vovku po tel. 061/1761-157, vsak
delovnik od 9. do 11. ure.

Št. 044-04/96-1/6 Ob-4324

Na podlagi 91. člena zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.28/93 in
19/94), objavljamo

javni razpis
za nakup in montažo strojev za tiskarno

in odpravništvo
1. Predmet razpisa je nakup in montaža

strojev za tiskarno in odpravništvo Držav-
nega zbora Republike Slovenije.

2. Orientacijske vrednosti so naslednje:
a) fotokopirna stroja (2 kom) – 7,000.000

SIT,
b) fotokopirni stroj (1 kom) – 1,500.000

SIT,
c) elektronski frankirni stroj (1 kom) –

1,400.000 SIT.
3. Tehnične specifikacije strojev:
a) fotokopirna stroja – 2 kom (segment

6)
– hitrost delovanja 90 do 95 kopij na

minuto,
– RADF,
– Kaseta za ca. 4500 kopij,
– Dupleks,
– pomanjšava–povečava–zoom,
– vakumsko podajanje papirja v du-

pleksu,
– dodajanje papirja in tonerja med kopi-

ranjem;
b) fotokopirni stroj (format A2)
– hitrost delovanja od 10 do 20 kopij na

minuto,
– pomanjšava–povečava–zoom,
– zaželjen ADF,
– zaželjene dodatne barve;
c) elektronski frankirni stroj z opcijami
– zmogljivost stroja do 12000 pisem/uro,
– elektronska glava,
– do 90 stroškovnih mest,
– vnos poštnine do 900.000 SIT;
Opcije:
– avtomatski dodajalec pisem,
– povezava z osebnim računalnikom,
– tehtnica za direktno krmiljenje poštnine,

– posebna opcija: avtomatski odpiralec
pisem.

Ponudniki lahko ponudijo vse stroje, pod
a in b skupaj ali samo pod c.

Predvideni rok dobave in montaže naj-
več 45 dni.

V poštev pridejo samo ponudniki, ki za-
gotavljajo lastno skladišče rezervnih delov
in lastno servisno mrežo.

Vsi ponudniki morajo zagotoviti ogled
delujočih strojev.

V poštev pridejo samo ponudbe, ki ne
predvidevajo predplačila.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov
ali  sprejme  ponudbo  le  za  posamezne
stroje.

4. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija,
– obrazec o boniteti BON-1 (Agencija

za plačilni promet),
– obrazec o solventnosti podjetja BON-2

(APP),
– obrazec o solventnosti in boniteti

BON-3 (APP – za pravne osebe v zasebni
lastnini),

– dosedanje reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom po postavkah,
– garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenja na zahtevo
porabnika v zvezi s ponudbo,

– opcija ponudba,
– rok dobave in montaže.
Obrazci registracije, obrazci BON-1,

BON-2 in BON-3 morajo biti izdani oziro-
ma overjeni po dnevu objave razpisa v
Uradnem listu RS, sicer lahko naročnik
oceni, da ponudba ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– tehnične lastnosti in kvaliteta strojev,
– zanesljivost pri veliki obremenitvi stro-

jev,
– rezervni deli in lasten servis,
– odzivni čas,
– garancija,
– cena,
– rok dobave,
– oddaljenost ponudnika,
– posebne ugodnosti.
6. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, ki mora biti pravilno opremljena: ime-
ti mora oznako “Ne odpiraj, ponudba!” –
javni razpis št. 044-04/96-1/6 – nakup stro-
jev za tiskarno in odpravništvo.

Na vsaki kuverti mora biti naveden na-
slov ponudnika.

Ponudbe morajo prispeti s priporočeno
pošto do vključno ponedeljka 21. 10. 1996
do 12. ure na naslov: Državni zbor Republi-
ke Slovenije, Komisija za vodenje postopka
javnega razpisa za nakup in montažo stro-
jev za tiskarno in odpravništvo (Matjaž
Vovk), Šubičeva 4, Ljubljana.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 11. X. 1996 Stran 4055

Lahko pa se tudi oddajo do istega roka v
recepcijo Državnega zbora Republike Slo-
venije, Šubičeva 4.

7. Odpiranje ponudb bo 22. 10. 1996 ob
9. uri v prostorih Državnega zbora Republi-
ke Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

8. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravoča-
sno ali ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh po odpi-
ranju ponudb.

11. Vsa dodatna pojasnila dobite pri Iz-
toku Potočniku po tel. 061/17-61-235 od 9.
do 12. ure.

Državni zbor Republike Slovenije

Ob-4325

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 1996
(Ur. l. RS, št. 5/95) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, ki se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), Ministrstvo za gospodarske dejav-
nosti, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja

javni razpis
pror. p. 6103 – področje intervencij

v obnovljive vire energije
1. Predmet razpisa: nepovratne subven-

cije za vgradnjo toplotnih črpalk v gospo-
dinjstvih.

Za nepovratno subvencioncioniranje in-
vesticijskih naložb iz tega programa so na
postavki predvidena finančna sredstva v vi-
šini 1,000.000 SIT.

2. Merila in pogoji
Kandidirajo lahko fizične osebe, ki so

lastniki stanovanjskih objektov na področju
Republike Slovenije. Nepovratno subven-
cioniranje vgradnje toplotnih črpalk v gos-
podinjstvih je predvideno v višini do 20.000
SIT/kWt toplotne moči črpalke, po izvršeni
vgradnji, ki jo mora oceniti pooblaščeni
energetski svetovalec.

Razpis je namenjen izključno za novo-
gradnje, to je za investicije izvedene v letu
1996. Subvencije bodo dodeljene po izve-
deni vgradnji, ki jo je treba dokazati z vlogo
in zahtevanimi prilogami, po principu “prvi
zaprosil – prvi dobil”.

3. Vsebina vloge
Vloga za nepovratno subvencijo mora

biti podana na predpisanem obrazcu in mo-
ra obsegati naslednje priloge:

– osnovne tehnične podatke,
– načrte in skice sistema,
– fotografije vgrajenega sistema,
– fotokopije računov za vgrajeno opre-

mo in dela,
– dokazilo o razpolaganju z zgradbo ali

stanovanjem,
– tipski atest toplotne črpalke in
– pozitivna ocena energetskega sveto-

valca.
Vloge in ostalo razpisno dokumentacijo

dobite v vseh Energetsko svetovalnih pisar-
nih.

4. Rok za prijavo
Prosilci naj pošljejo vloge na naslov mi-

nistrstva v dveh izvodih (original in ena

kopija) v zaprti ovojnici z označob “Ne od-
piraj! Prijava na razpis – Instalacija toplot-
ne črpalke v gospodinjstvu”, z navedbo ime-
na in naslova ponudnika.

Neustrezno dostavljenih in nepopolnih
vlog komisija ne bo obravnavala.

Javno odpiranje vlog bo v sredo 23. 10.
1996, ob 10. uri, v prostorih ministrstva.

Na  javnem  odpiranju  bodo  upošteva-
ne  vloge,  ki  bodo  prispele  v  vložišče
ministrstva do torka 22. 10. 1996, do 15.
ure. Prosilci bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatne informacije dobite v Energet-
sko svetovalnih pisarnah in na ministrstvu
pri Stanetu Zagoričniku, vsak ponedeljek
od 9. do 12. ure, tel. 061/178-32-83.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Št. 045-05/93-1/12 Ob-4333

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za prenovo 4 sejnih sob Državnega zbora

Republike Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
2. Predmet: izvedba prenove 4 sejnih sob

Državnega zbora Republike Slovenije na
Šubičevi ulici 4 v Ljubljani, ki vključuje:

a) zamenjava tekstilne talne obloge
220 m2 (višjega kvalitetnega razreda),

Orientacijska predračunska vrednost 3,6
mio SIT.

b) obnova konferenčnih miz 4 ks dimenzi-
je: 9 × 1,75 m; 7,1 × 1,8 m (2 ×); 4,5 × 1,5 m
orientacijska  predračunska  vrednost 3,0
mio SIT,

c) obnova lesenega ogrodja in vzmetenja
sedežev ter pretapeciranje le-teh z blagom
naročnika:

106 foteljev,
27 stolov,
3 sedežne garniture.
Orientacijska predračunska vrednost

3,3 mio SIT.
Podrobnejši opis del je naveden v razpi-

sni dokumentaciji.
3. Skupna orientacijska vrednost naroči-

la znaša 9,9 mio SIT.
4. Predviden pričetek in zaključek po-

godbenih del je november 1996.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje

elemente in dokumentacijo:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3 (APP),
– referenčno listo podjetja in morebitnih

podizvajalcev,
– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti

usklajen s ponudbo,
– ceno v tolarjih, s posebej navedenim

zneskom prometnega davka,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

izjave o predložitvi bančne garancije za do-

bro izvedbo del ob podpisu pogodbe v viši-
ni 20% od ponudbene vrednosti,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni od izstavitve računa oziroma dobave
materiala in ne krajši od 60 dni od potrditve
začasne situacije s strani naročnika,

– ime pooblaščene osebe ali službe po-
nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

6. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršno-
koli predplačilo ali rok plačila krajši kot 30
oziroma 60 dni, se pri izbiri ne bodo upošte-
vale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Ponudba se lahko da za eno, dve ali vse
tri podtočke 2. točke javnega razpisa.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenih materialov in sto-
ritev,

– ponudbena cena specificirana po posa-
meznih elementih/delih in plačilni pogoji,

– rok izvršitve razpisanih del,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-

no izkazujejo stanje ponudnika,
– oddaljenost ponudnika in morebitnih

podizvajalcev,
– morebitne dodatne ugodnosti.
Komisija si pridržuje pravico izbire, da

odda vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali
dele posameznim izvajalcem.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-
godnejša.

9. Ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe.

Poleg tega mora ponudnik predložiti iz-
javo o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del ob podpisu pogodbe v viši-
ni 20% od vrednosti ponudbenega zneska.

10. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Javni razpis št.
045-05/93-1/12, Prenova 4 sejnih sob Dr-
žavnega zbora Republike Slovenije”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno
22. 10. 1996 do 12. ure, na naslov: Državni
zbor Republike Slovenije, Komisija za vo-
denje postopka javnega razpisa za prenovo
4 sejnih sob Državnega zbora Republike
Slovenije (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljub-
ljana.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

11. Odpiranje ponudb bo 23. 10. 1996
ob 12. uri, v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.
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Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

12. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prejete pravočasno in bodo oprem-
ljene v skladu z vsemi zahtevami razpisa.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

13. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 14. 10.
1996, do vključno četrtka, 17. 10. 1996,
vsak dan od 11. do 12. ure dopoldan v re-
cepciji Državnega zbora RS, Šubičeva 4,
Ljubljana ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije v dveh izvodih in
dokazila o plačilu 10.000 SIT za režijske
stroške na žiro račun Državnega zbora RS,
št. 50100-637-55237, sklic. Sejne sobe.

Dodatne informacije in pojasnila bo na-
ročnik posredoval na skupnem sestanku z
vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo
17. 10. 1996 ob 11. uri v prostorih Državne-
ga zbora RS.

V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled sejnih sob.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Ivanu Bašnecu, tel.
061/1761-290, vsak delavnik od 9. do
10. ure dopoldan.

Št. 045-05/93-1/13 Ob-4334

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva 4, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za obnovo razsvetljave v objektih

Državnega zbora Republike Slovenije
1. Naročnik: Državni zbor Republike

Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
2. Predmet: izvedba obnove razsvetljave

v objektih Državnega zbora Republike Slo-
venije na Šubičevi ulici 4 in Tomšičevi ulici
5 v Ljubljani, ki vključuje:

a) obnovo razsvetljave v mali dvorani na
Šubičevi ulici 4 (površina dvorane 280 m2).

Orientacijska predračunska vrednost
3,4 mio SIT.

b) obnova razsvetljave v pisarnah na
Tomšičevi ulici 5 (25 pisarn po 15 m2 v II.
nadstropju).

Orientacijska predračunska vrednost
6,3 mio SIT.

Podrobnejši opis del je naveden v razpi-
sni dokumentaciji.

3. Skupna orientacijska vrednost naroči-
la znaša 9,7 mio SIT.

4. Predviden pričetek in zaključek po-
godbenih del je november 1996.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2 oziroma

BON-3 (APP),
– referenčno listo podjetja in morebitnih

podizvajalcev,
– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti

usklajen s ponudbo,

– ceno v tolarjih, s posebej navedenim
zneskom prometnega davka,

– bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti,

– način zavarovanja izpolnitve v obliki
izjave o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del ob podpisu pogodbe v viši-
ni 20% od ponudbene vrednosti,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni od izstavitve računa oziroma dobave
materiala in ne krajši od 60 dni od potrditve
začasne situacije s strani naročnika,

– ime pooblaščene osebe ali službe po-
nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo biti
starejši od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, sicer lahko naročnik oceni, da po-
nudba ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

6. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršno-
koli predplačilo ali rok plačila krajši kot 30
oziroma 60 dni, se pri izbiri ne bodo upošte-
vale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljne obravnave.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Ponudba se lahko da za eno ali obe pod-
točki 2. točke javnega razpisa.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenih materialov in sto-
ritev,

– ponudbena cena specificirana po posa-
meznih elementih/delih in plačilni pogoji,

– rok izvršitve razpisanih del,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-

no izkazujejo stanje ponudnika,
– primernost ponujene svetlobne opre-

me glede na stanje in ureditev posameznih
prostorov (ogled),

– oddaljenost ponudnika in morebitnih
podizvajalcev,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Komisija si pridržuje pravico izbire, da

odda vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali
dele posameznim izvajalcem.

Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-
godnejša.

9. Ponudnik mora predložiti bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponudbenega zneska z izjavo, da
jo naročnik lahko vnovči v primeru, ko iz-
brani ponudnik ne sklene pogodbe.

Poleg tega mora ponudnik predložiti iz-
javo o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del ob podpisu pogodbe v viši-
ni 20% od vrednosti ponudbenega zneska.

10. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Javni razpis št.
045-05/93-1/13,

Obnova razsvetljave v objektih Držav-
nega zbora Republike Slovenije”.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno
22. 10. 1996 do 12. ure, na naslov: Državni
zbor Republike Slovenije, Komisija za vo-

denje postopka javnega razpisa za obnovo
razsvetljave v objektih Državnega zbora Re-
publike Slovenije (Matjaž Vovk), Šubičeva
4, Ljubljana.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

11. Odpiranje ponudb bo 23. 10. 1996
ob 9. uri, v prostorih Državnega zbora RS,
Ljubljana, Šubičeva 4.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

12. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

13. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 14. 10.
1996, do vključno četrtka, 17. 10. 1996,
vsak dan od 10. do 11. ure dopoldan v re-
cepciji Državnega zbora RS, Šubičeva 4,
Ljubljana ob predložitvi pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije v dveh izvodih in
dokazila o plačilu 10.000 SIT za režijske
stroške na žiro račun Državnega zbora RS,
št. 50100-637-55237, sklic. Razsvetljava.

Dodatne informacije in pojasnila bo na-
ročnik posredoval na skupnem sestanku z
vsemi zainteresiranimi ponudniki, ki bo
17. 10. 1996 ob 10. uri v prostorih Državne-
ga zbora RS.

V okviru sestanka bo organiziran tudi
ogled dvorane in pisarn.

14. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

15. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Ivanu Polzelniku, tel.
061/1761-156, vsak delavnik od 9. do
10. ure dopoldan.

Št. 414-09/96-2/4 Ob-4335

Državni zbor Republike Slovenije, Ljub-
ljana, Šubičeva ul. 4, objavlja na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 5/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo pisarniške opreme

1. Naročnik: Državni zbor Republike
Slovenije, Šubičeva ul. 4, Ljubljana.

2. Predmet: dobava in montaža pisar-
niške opreme višjega srednjega razreda za
prostore prenovljenega podstrešja Državne-
ga zbora na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani.

Podrobnejši opis in specifikacija je na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

3. Skupna orientacijska vrednost znaša
9,5 mio SIT.

4. Rok: predviden pričetek del je prva
polovica novembra 1996.

Predviden zaključek del je do konca de-
cembra 1996.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente in dokumentacijo:

– firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

– overjeno dokazilo o registraciji,
– obrazce BON-1 in BON-2, oziroma

BON-3 (APP),
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– odločbo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– referenčno listo podjetja in morebitnih
podizvajalcev,

– osnutek pogodbe, ki mora biti v celoti
usklajen s ponudbo,

– ceno v tolarjih s posebej navedenim
zneskom prometnega davka,

– osnutek okvirnega terminskega plana,
– bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 5% od ponudbene vrednosti,
– način zavarovanja izpolnitve v obliki

izjave o predložitvi bančne garancije za do-
bro izvedbo del v višini 20% od ponudbene
vrednosti ob podpisu pogodbe,

– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša
od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 30
dni od izstavitve računa oziroma dobave
materiala,

– poimenski seznam strokovnjakov in
njihovih kvalifikacij,

– ime pooblaščene osebe ali službe po-
nudnika, ki bo tolmačila ponudbo,

– morebitne dodatne ugodnosti.
Obrazci registracije, obrazci BON-1 in

BON-2 oziroma BON-3 (APP) ne smejo
biti starejši od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS, sicer lahko naročnik
oceni, da ponudba ne izpolnjuje razpisnih
pogojev.

6. Ponudbe, ki bodo predvidele kakršno-
koli predplačilo, se pri izboru ne bodo upo-
števale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne skle-
ne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– reference oziroma kvaliteta pisarniške
opreme in upoštevanje v 2. točki navedene
oziroma zahtevane kvalitete,

– ponudbena cena specificirana po posa-
meznih pozicijah s plačilnimi pogoji,

– kadrovska, organizacijska in tehnična
usposobljenost ponudnika,

– finančno stanje s podatki, ki dolgoroč-
no izkazujejo stanje ponudnika,

– rok izvršitve razpisanih del,
– skladnost ponujene opreme z obstoje-

čo opremo naročnika (ogled),
– oddaljenost ponudnika in morebitnih

podizvajalcev od lokacije obnove,
– morebitne dodatne ugodnosti.
8. Ponudnik mora predložiti bančno ga-

rancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti ponujenega zneska z izjavo, da jo
naročnik lahko vnovči v primeru, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe.

Poleg tega mora predložiti izjavo o pred-
ložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
del v višini 20% od ponudbene vrednosti ob
podpisu pogodbe.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj, ponudba! Javni razpis, št.
414-09/96-2/4, dobava in montaža pisar-
niškega pohištva za preurejeno podstrešje
DZ na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti do vključno
23. 10. 1996 do 12. ure, na naslov: Državni
zbor Republike Slovenije, Komisija za vo-
denje postopka javnega razpisa za dobavo
in montažo pisarniškega pohištva za preure-
jeno podstrešje DZ na Tomšičevi ulici 5 v
Ljubljani, Državnega zbora Republike Slo-
venije (Matjaž Vovk), Šubičeva 4, Ljublja-
na.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v recepciji Državnega zbora Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

10. Odpiranje ponudb bo 24. 10. 1996
ob 9. uri v prostorih Državnega zbora RS,
Šubičeva ulica 4, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo.

11. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prejete pravočasno in bodo
opremljene v skladu z vsemi zahtevami raz-
pisa.

Nepravočasno prispele ponudbe, nepra-
vilno opremljene oziroma oddane ponudbe
bo komisija neodprte vrnila ponudnikom.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo od ponedeljka, 14. 10.
1996 do vključno petka, 18. 10. 1996 vsak
dan od 10. do 12. ure dopoldan v recepciji
Državnega zbora RS, Šubičeva 4, Ljublja-
na, ob predložitvi pooblastila za dvig razpi-
sne dokumentacije v dveh izvodih in doka-
zila o plačilu 20.000 SIT za režijske stroške
na žiro račun Državnega zbora RS, št.
50100-637-55237, sklic. Pohištvo, Tomši-
čeva 5.

13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Ivanu Bašnecu, tel.
061/1761-290 vsak delovnik od 9. do 10. ure
dopoldan.

Državni zbor RS

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 200-109/96 Ob-4284

Na podlagi 47. člena statuta Banke Nori-
cum, d.d., Ljubljana, sklicuje upravni odbor
banke

19. sejo
zbora banke,

ki bo v četrtek, dne 14. 11. 1996 ob
11. uri v hotelu Holiday Inn, Ljubljana, Mi-
klošičeva 3, medetaža – salon Orhideja, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev zbora, izvolitev delovnih te-
les in imenovanje notarja.

Predlog sklepa: zbor banke potrdi delov-
na telesa v predlaganem sestavu.

Za sestavo notarskega zapisnika se ime-
nuje notar Miro Košak.

2. Poročilo verifikacijske komisije.
Predlog sklepa: zbor banke ugotavlja

sklepčnost zbora.
3. Poročilo vodstev bank o pripojitvi

Banke Noricum, d.d., Ljubljana k Banki Ce-

lje, d.d., s predstavitvijo letnih obračunov
in poročilom o stanju bank.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme po-
ročilo vodstev bank o pripojitvi Banke No-
ricum, d.d., Ljubljana k Banki Celje, d.d., s
predstavitvijo letnih obračunov in poroči-
lom o stanju bank.

4. Revizijsko poročilo pogodbe o pripo-
jitvi in ureditvi medsebojnih pravic in ob-
veznosti.

Predlog sklepa: zbor banke sprejme re-
vizijsko poročilo pogodbe o pripojitvi in
ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti.

5. Sklep o pripojitvi Banke Noricum,
d.d., Ljubljana k Banki Celje, d.d., Celje.

Predlog sklepa: zbor banke soglaša s pri-
pojitvijo Banke Noricum, d.d., Ljubljana k
Banki Celje, d.d., Celje.

6. Pogodba o pripojitvi in ureditvi med-
sebojnih pravic in obveznosti in imenova-
nje zastopnika za prejem delnic.

Predlog sklepov: zbor banke sprejme po-
godbo o pripojitvi in ureditvi medsebojnih
pravic in obveznosti.

Zbor banke imenuje Bertolda Hartmana,
direktorja sektorja zakladništva Banke Ce-
lje, d.d., za zastopnika za prejem delnic.

Za veljavnost sklepa zbora banke o pri-
pojitvi je potrebno soglasje delničarjev vsa-
kega razreda. O navedenem sklepu glasuje-
jo delničarji imetniki navadnih delnic na
ime (razred A) in delničarji imetniki pred-
nostnih delnic in prinosnika (razred B).

Za glasovanje in dajanje predlogov na
zboru banke so upravičeni delničarji – imet-
niki navadnih delnic na ime (razred A), ki
so vpisani v delniško knjigo najmanj pet
delovnih dni pred sejo zbora banke in osta-
nejo vpisani do konca seje.

Delničarji, ki imajo prednostne delnice
na prinosnika (razred B), imajo pravico do
glasovanja, če najpozneje 5 delovnih dni
pred sejo zbora banke deponirajo svoje del-
nice na sedežu banke v Ljubljani, Trdinova
4 (Sektor zakladništva) in ostanejo te delni-
ce deponirane do zaključka zbora.

Položitev delnic velja tudi v primeru, da
se delnice deponirajo pri notarju ali drugi
poslovni banki, kar mora delničar dokazati
s potrdilom notarja oziroma druge poslovne
banke.

Gradivo za sejo zbora bo na razpolago
pet delovnih dni pred sejo zbora banke v
tajništvu banke.

Če zbor banke ne bo sklepčen ob napo-
vedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri na istem kraju, zbor banke bo
takrat veljavno odločal ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.

Banka Noricum, d.d.,
predsednik upravnega odbora

Št. 30/96 Ob-4285

Na podlagi 283. člena ZGD in 38. člena
statuta delniške družbe LINK – Podjetniški
inkubator, d.d., sklicujem

zasedanje skupščine
delniške družbe LINK – Podjetniške

inkubator, d.d.,
ki bo v torek, dne 12. 11. 1996, ob 10. uri

v prostorih LINK, d.d., v Ljubljani, Parmo-
vi 41, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
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2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-

gano delovno predsedstvo, verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja in ugotavlja prisot-
nost notarja.

3. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
je zasedanje skupščine sklepčno in sprejme
predlagani dnevni red.

4. Poročilo o poslovanju za leto 1995 in
sprejem zaključnega računa za leto 1995.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom o poslovanju in sprejme revizij-
sko poročilo za leto 1995 ter potrdi zaključ-
ni račun za leto 1995.

5. Delitev dobička za leto 1995.
Predlog sklepa: dobiček za leto 1995 se

ne razporedi.
6. Preoblikovanje delniške družbe v

družbo z omejeno odgovornostjo.
Predlog sklepov: delniška družba LINK

– Podjetniški inkubator, d.d., se preoblikuje
v družbo z omejeno odgovornostjo.

Firma družbe je: LINK – Podjetniški in-
kubator, Ljubljana.

Sedež družbe je: Ljubljana, Parmova 41.
Skrajšana firma družbe je: LINK, Ljub-

ljana, d.o.o.
Osnovni kapital družbe je: 8,520.000

SIT.
Poslovni deleži posameznih družbenikov

so enaki skupnemu nominalnemu znesku
delnic, ki jih ima posamezni delničar.

Dejavnost družbe se ne spremeni in osta-
ne enaka, kot je vpisana v sodnem registru.

Sklep o preoblikovanju mora biti sprejet
z najmanj 9/10 večino osnovnega kapitala.
Delničarjem, ki glasujejo proti sklepu o
preoblikovanju, družba ponuja odkup – pri-
dobitev njihovih deležev s strani družbe za
primerno odškodnino.

7. Imenovanje poslovodij.
Predlog sklepa: za poslovodjo družbe se

imenuje Savo Tatalovič.
Poslovodja zastopa družbo v pravnem

prometu neomejeno.
8. Sprejem družbene pogodbe.
Predlog sklepa: sprejme se družbena po-

godba v besedilu, ki je priloga sklepa.
Vsak delničar ima v roku enega tedna po

objavi sklica, pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje skli-
catelju skupščine, se navede namen in raz-
loge dopolnitve ter obrazložene predloge
sklepov po dopolnjenem dnevnem redu.

Glasovanje o točkah dnevnega reda je
javno. Sklepi se sprejemajo z večino gla-
sov, kot je to določeno v statutu in zakonu o
gospodarskih družbah.

Skupščine se lahko udeležijo le delni-
čarji in njihovi pooblaščenci, ki so najmanj
deset dni pred zasedanjem skupščine del-
nice v originalu deponirali pri predsedniku
nadzornega sveta na sedežu družbe in pri-
dobili pisno potrdilo o številu shranjenih
delnic. Potrdilo o številu shranjenih delnic
se daje osebi, ki je delnice deponirala. Ta
oseba ima tudi vse pravice iz naslova. Del-
ničarji, ki imajo delnice shranjene v depo-
ju družbe pridobijo potrdilo iz depoja. Gle-
de na to, da delnice niso bile zamenjane,
zadostujejo za indentifikacijo stare delnice
ali  potrdilo  družbe  o  deponiranju  teh
delnic.

Na skupščini se mora prijavljeni delni-
čar izkazati s potrdilom navedenim v prejš-
njem odstavku.

Gradivo za dnevni red je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak dan med 8.
in 11. uro 10 dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje istega dne ob
14. uri v istem prostoru. Ob ponovnem skli-
cu bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.

LINK, d.d.
uprava

Št. 100/96 Ob-4286

Na podlagi točke 7.3 statuta delniške
družbe sklicujem

1. skupščino družbe,

ki bo dne 15. 11. 1996 ob 13. uri na se-
dežu družbe, Trpinčeva 108 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Potrditev dnevnega reda in izvolitev

delovnih teles.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
5. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička

za leto 1993, 1994 in 1995.
6. Sprejem sklepa o spremembi statuta,

d.d.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta ter

določitev nagrad.
8. Imenovanje revizorske hiše.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k 2. točki dnevnega reda: potrdi

se predlagani dnevni red. Izvolijo se: dva
preštevalca glasov, notar-zapisnikar in pred-
sednik skupščine.

2. Sklep k 3. točki dnevnega reda: potrdi
se poslovnik v predlagani obliki.

3. Sklep k 4. točki dnevnega reda: sprej-
me se letno poročilo za leto 1995.

4. Sklep k 5. točki dnevnega reda: neraz-
porejeni dobiček iz zaključnega računa za
leto 1993, 1994 in 1995 se razdeli po pred-
loženem predlogu.

5. Sklep k 6. točki dnevnega reda: sprej-
me se spremembo statuta, d.d., v predlagani
obliki.

6. Sklep k 7. točki dnevnega reda: izvo-
lijo se predlagani člani nadzornega sveta ter
določijo nagrade.

7. Sklep k 8. točki dnevnega reda: ime-
nuje se predlagana revizijska hiša.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

v korist katerih so delnice družbe na dan
5. 11. 1996 vknjižene na račun vrednostnih
papirjev, ki se vodi pri klirinško depotni
družbi, oziroma njihovi zakoniti poob-
laščenci, ki imajo pisna pooblastila.

Udeležbo na skupščini je potrebno naj-
kasneje 3 dni (do 12. 11. 1996) pred zaseda-
njem skupščine pisno prijaviti upravi druž-
be.

Navodila za glasovanje: glasovanje o
vsaki točki bo javno z glasovnicami.

Opozorilo
Dvorana bo odprta eno uro pred začet-

kom zasedanja za ureditev formalnosti in

razdelitev glasovnic. Če skupščina ob uri
sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje istega dne ob 14. uri v istem prostoru.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe od dneva ob-
jave.

Delničarji lahko predloge za spremembo
dnevnega reda vložijo v roku 7 dni od obja-
ve sklica. Predlogi morajo biti pisni in
obrazloženi, oddani priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu družbe.

Žima tovarna ščetk, d.d.
začasna uprava

Ob-4287

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be CAPINVEST, d.d., Ljubljana, Pražakova
6, na podlagi statuta družbe, zakona o inve-
sticijskih skladih in družbah za upravljanje
in zakona o gospodarskih družbah v soglas-
ju z nadzornim svetom sklicuje

letno poročilo
pooblaščene investicijske družbe

CAPINVEST, d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, dne 12. 11. 1996 ob 10. uri

v prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljublja-
ni.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in notar-
ja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Capinvest, d.d.,
Ljubljana, za leto 1995 in revizijskega po-
ročila, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 16. 4. 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Capinvest,
d.d., Ljubljana, za leto 1995, po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko po-
ročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 16. 4. 1996.

5. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1996

se imenuje revizijska družba Revidis, Ljub-
ljana.

6. Obravnava in sprejem spremembe sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme spre-
membe statuta po predlogu uprave.

7. Razno – vprašanja in pobude delni-
čarjev.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skupšči-
ne.

Prijava bo veljavna s predložitvijo kopi-
je veljavne lastninske nakaznice in vpisnice
imetnika ali zastopnika, ki je izpolnjena na
Capinvest, d.d., Ljubljana, oziroma potrdila
o lastništvu delnic Capinvest, d.d., Ljublja-
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na. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice,
ki so hkrati tudi vstopnice, eno uro pred
začetkom seje.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
18. 11. 1996 ob isti uri na istem mestu.

Gradivo za sejo in besedilo predlaganih
sprememb statuta dobite v tajništvu poob-
laščene družbe za upravljanje
CAP-INVEST, d.d., Ljubljana, Pražakova
6, vsak delovni dan do skupščine med 10. in
12. uro.

CAPINVEST, d.d.
Pooblaščena investicijska družba

Ljubljana
uprava

Ob-4288

Uprava pooblaščene investicijske druž-
be za upravljanje CAP-INVEST, d.d., Ljub-
ljana, Pražakova 6, na podlagi statuta druž-
be, zakona o investicijskih skladih in druž-
bah za upravljanje in zakona o gospodar-
skih družbah v soglasju z nadzornim svetom
sklicuje

letno skupščino
pooblaščene družbe za upravljanje

CAP-INVEST, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 13. 11. 1996 ob 10. uri

v prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljub-
ljani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in no-
tarja.

Predlog sklepa: skupščina potrdi pred-
sednika, preštevalca glasov in notarja v skla-
du s predlogom sklicatelja skupščine.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predla-

gani dnevni red.
3. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o sklepčnosti skupščine.
4. Obravnava in sprejem letnega poroči-

la o poslovanju družbe Cap-invest, d.d.,
Ljubljana, za leto 1995 in revizijskega po-
ročila, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 10. 7. 1996.

Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Cap-invest,
d.d., Ljubljana, za leto 1995, po predlogu
uprave in nadzornega sveta in revizijsko po-
ročilo, ki ga je izdelala revizijska družba
Revidis dne 10. 7. 1996.

5. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: kot revizor za leto 1996

se imenuje revizijska družba Revidis, Ljub-
ljana.

6. Razno – vprašanja in pobude delni-
čarjev.

Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo
družbi vsaj tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
sklicano čez petnajst dni ob isti uri na istem
mestu.

Gradivo za sejo dobite v tajništvu poob-
laščene družbe za upravljanje CAP-IN-
VEST, d.d., Ljubljana, Pražakova 6, vsak

delovni dan do skupščine med 10. in
12. uro.

CAP-INVEST, d.d.
Pooblaščena družba za upravljanje

uprava

Ob-4289

Na podlagi 7.3 točke statuta delniške
družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Triglav konfekcija

Kranj, d.d.,
ki bo dne 15. 11. 1996 ob 15. uri na se-

dežu družbe v Kranju, Savska cesta 34.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in izvolitev delov-

nih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine in določi notar in zapisnikar po
predlogu uprave.

2. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani član

nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-

sko družbo se imenuje predlagana revizij-
ska družba.

4. Sprejem letnega poročila za leto 1995
in sklepanje o kritju izgube za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995. Ugotovljena izguba za leto
1995 se krije po predlogu uprave in nadzor-
nega sveta.

5. Dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

dopolnitve statuta.
6. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
Predlog sklepa: poveča se osnovni kapi-

tal družbe po predlogu uprave in nadzorne-
ga sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
v Kranju, Savska cesta 34, in sicer vse de-
lovnike razen sobot od 11. do 14. ure.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v enem tednu po ob-
javi tega sklica na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

navadnih delnic oznake A, B in D, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prija-
vijo upravi družbe svojo udeležbo na
skupščini. Udeležba na skupščini je pogoje-
na s predložitvijo potrdila o delnicah pri
vstopu v prostor, kjer bo potekala skup-
ščina.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave in člani nadzornega sveta

se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso
delničarji. Prostor, v katerem bo skupščina,
bo odprt 30 minut pred pričetkom zaseda-
nja. Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje naslednjega dne
ob isti uri, v istem prostoru. Ob ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno. Glasuje se osebno ali po poob-
laščencu ali zastopniku na podlagi glasov-
nice. Pooblastilo mora biti pisno.

Triglav konfekcija Kranj, d.d.
uprava

Št. 16/96 Ob-4290

Kmečka družba za upravljanje investi-
cijskih skladov, d.d., Ljubljana, Miklošiče-
va 4, sklicuje na osnovi statuta pooblaščene
investicijske družbe Kmečki sklad 4, d.d.,
in zakona o investicijskih skladih in druž-
bah za upravljanje ter zakona o gospodar-
skih družbah

ustanovno skupščino
Kmečkega sklada 4, pooblaščene

investicijske družbe, d.d.,
ki bo v ponedeljek 11. novembra 1996

ob 12. uri v prostorih Kmečke družbe za
upravljanje investicijskih skladov, d.d.,
Ljubljana, Stegne 21, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev predsednika
skupščine, preštevalcev glasov in notarja v
vlogi zapisnikarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se predlagani predsed-
nik skupščine, dva preštevalca glasov in no-
tar v vlogi zapisnikarja.

2. Ustanovitveno poročilo in poročilo
ustanovitvene revizije.

Predlog sklepa: skupščina sprejme usta-
novitveno poročilo.

3. Obravnava in sprejem:
a) ugotovitvenega sklepa o vpisu in vpla-

čilu delnic.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o vpisu in vplačilu delnic.
b) ugotovitvenega sklepa o pavšalni vi-

šini ustanovitvenih stroškov.
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o pavšalni višini ustanovitvenih
stroškov.

c) ugotovitvenega sklepa o imenovanju
članov nadzornega sveta pooblaščenega in-
vesticijskega sklada Kmečkega sklada 4,
d.d.

Predlog sklepa: ugotavlja se, da je ime-
novan nadzorni svet pooblaščenega investi-
cijskega sklada Kmečki sklad 4, d.d.

d) sklepa o spremembah in dopolnitvah
statuta.

Predlog sklepa: potrdi se statut in spre-
membe statuta.

e) sklepa o imenovanju finančnega revi-
zorja.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
revizor.

f) sklepa o višini sejnine za predsednika
in člane nadzornega sveta Kmečki sklad 4,
d.d.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
sejnina.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarji so z izpolnitvijo lastninske na-

kaznice in vpisnice pooblastil bodisi Kmeč-
ko družbo za upravljanje investicijskih skla-
dov, d.d., Ljubljana, ali pa druge poob-
laščence za uresničevanje glasovalne pravi-
ce iz vplačanih delnic.

Ne glede na navedeno se lahko seje
skupščine udeležijo delničarji ali pooblašče-
ni zastopniki, ki svojo udeležbo na skupšči-
ni v skladu s točko 10.3.3 statuta Kmečkega
sklada 4, pooblaščene investicijske družbe,
d.d., Ljubljana, pisno prijavijo družbi vsaj
tri dni pred skupščino. Prijava bo veljavna s
predložitvijo kopije veljavne lastninske na-
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kaznice in vpisnice imetnika ali zastopnika,
ki je izpolnjena na Kmečki sklad 4, poob-
laščeno investicijsko družbo, d.d., Ljub-
ljana.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v
tajništvu Kmečke družbe za upravljanje in-
vesticijskih skladov, d.d., Stegne 21, Ljub-
ljana, najmanj eno uro pred začetkom
skupščine.

Gradivo dobite v tajništvu Kmečke druž-
be za upravljanje investicijskih skladov,
d.d., Ljubljana, Stegne 21, od 5. do 7. no-
vembra 1996 od 10. do 12. ure.

Kmečka družba za upravljanje
investicijskih skladov, d.d.

direktor družbe

Ob-4232

Na podlagi določil statuta družbe Tima
Holding, d.d., Maribor, direktor družbe skli-
cuje redno sejo

skupščine družbe,

ki bo v petek, 15. novembra 1996, ob 12.
uri, v prostorih Društva ekonomistov Mari-
bor, Cafova 7, Maribor.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: imenuje s predsednik

skupščine, zapisnikar, preštevalca glasov in
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red skupščine.
4. Obravnava zaključnega računa in po-

slovnega poročila za leto 1995 z mnenjem
revizorja in upravnega odbora.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun in poslovno poročilo za leto 1995 z
mnenjem revizorja in mnenjem upravnega
odbora.

5. Obravnava sanacijskega programa
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sanacijski
program družbe iz meseca januarja 1996.

6. Obravnava sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: potrdijo se spremembe

statuta družbe Tima Holding, d.d., Maribor.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta.
Gradivo, o katerem odloča skupščina je

delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Mariboru, Svetozarevska 10/II – vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure.

Skupščine  se  lahko  udeležijo  delni-
čarji,  pooblaščenci  ali  zastopniki,  ki  se
morajo izkazati z verodostojnim pisnim
pooblastilom in ga oddati pred začetkom
seje.

Če je skilc skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Tima Holding, d.d.
direktor

Ob-4310

Finančna družba FOND, d.d., Idrija, Voj-
kova 10, Idrija, sklicuje

1. redno letno skupščino

ki bo dne 22. novembra 1996 ob 16. uri v
prostorih jedilnice podjetja Kolektor, d.o.o.,
Idrija.

Dnevni red:
1. Obravnava letnega poročila za leto

1995.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno

poročilo o poslovanju za leto 1995 skupaj z
revizijskim poročilom družbe RFR Ernst &
Young Ljubljana, ki postaneta kot priloga
sestavni del tega sklepa.

2. Delitev dobička in izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

log za delitev dobička. Predlog postane se-
stavni del tega sklepa.

3. Predlog za oblikovanje sklada za od-
kup lastnih delnic.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
log za oblikovanje sklada za odkup lastnih
delnic v predlagani višini.

4. Predlog za spremembo statuta.
Skupščina sprejme predlagane spremem-

be statuta.
Pogoji za udeležbo na skupščini in način

glasovanja
Skupščine delničarjev se lahko udeleži

vsak, ki je na dan sklica skupščine vpisan v
delniško knjigo družbe FOND, d.d., Idrija
in v času od vključno 19. 11. do vključno
21. 11. 1996, vsak dan med 8. in 12. uro
prijavi svojo udeležbo na skupščini. Prijava
je lahko pismena ali osebna, prijavi pa se
pri Nataši Luša Kren (Kolektor Idrija, tel.
1710-337). Za glasovanje na skupščini bo-
ste dobili posebno glasovnico, s katero se
glasuje o posameznih točkah dnevnega re-
da. Udeležba na skupščini ter glasovanje
brez predhodne prijave ne bo mogoča.

Udeležba na skupščini je možna po poob-
laščencu, ta mora v prej navedenem roku
predložiti pooblastilo ter prav tako prijaviti
pooblastilo.

Če ob prvem sklicu skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom dne 22. 11. 1996 ob
18. uri prav tako v prostorih Kolektor, d.o.o.,
Idrija. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega ka-
pitala.

Gradivi za skupščino, predlog sprememb
statuta ter njegovo prečiščeno besedilo je na
vpogled v času od 4. 11. 1996 pa do skupšči-
ne, vsk delovni dan od 8. do 12. ure pri
Nataši Luša Kren, kjer dobite tudi druge
informacije v zvezi s sklicem skupščine.

Finančna družba FOND, d.d., Idrija
predsednik nadzornega sveta

Razne objave

Št. 362-139/96 Ob-4229

Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije na podlagi 6. člena stanovanjske-
ga pravilnika stanovanjske komisije vlade
objavlja

razpis
za dodelitev službenih stanovanj v najem

1. Predmet razpisa:

Gornja Radgona:
– Panonska 5, sn. 9, v izmeri 66,80 m2.
Prevalje:
– Trg 38, sn. 10, v izmeri 53,15 m2.
Jesenice:
– C. 1. maja 26/a, sn. 12, v izmeri

43,90 m2,
– Tavčarjeva 4, sn. 13, v izmeri 39,94 m2.
Kranjska Gora:
– Ledine 9, sn. 11, v izmeri 22,89 m2.
Dobrova v Goriških brdih:
– Bevkova 2, pritličje, v izmeri 47,22 m2.
Kozina:
– Rodiška 7, I. nadstropje, v izmeri

57,52 m2,
– Slavniška 11, sn. 14, v izmeri 47,53 m2.
Gorjansko:
– Gorjansko 71a, sn. 1, v izmeri

44,20 m2.
Pivka:
– Pod Kerinom 3, sn. 2, v izmeri

74,20 m2,
– Pod Kerinom 3a, sn. 3, v izmeri

74,20 m2,
– Pod Zavrtnico 9, sn. 1, v izmeri

61,52 m2,
– Pod Zavrtnico 9, sn. 2, v izmeri

61,52 m2.
Ribnica:
– Prijateljev trg 5, sn. 6, v izmeri

52,59 m2.
Upravičenci:
– delavci Ministrstva za finance, Repub-

liške carinske uprave, zaposleni v carinar-
nicah in carinskih izpostavah.

2. Predmet razpisa:
Mirna na Dolenjskem:
– Roje 3, sn. 6, v izmeri 20,16 m2,
– Roje 5, sn. 3, v izmeri 20,16 m2,
– Roje 5, sn. 9, v izmeri 20,46 m2,
– C. III. bat. VDV 52, sn. 11, v izmeri

49,01 m2.
Upravičenci:
– delavci Ministrstva za pravosodje,

Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij,
zaposleni v KPD Dob.

3. Predmet razpisa:
Dravograd:
– Meža 154b, sn. 4, v izmeri 79,49 m2.
Radeče:
– Ul. OF 2, sn. 22, v izmeri 45,02 m2.
Zidani most:
– Zidani most 27, sn. 2, v izmeri

29,84 m2.
Kambreško:
– Kambreško 1, pritličje, v izmeri

59,33 m2,
– Kambreško 1, I. nadstropje, v izmeri

59,33 m2.
Ljubljana:
– 15 stanovanj v soseski Bežigrajski dvor

(objekt B 10).
Upravičenci:
– delavci v Vladi Republike Slovenije,

ministrstvih in vladnih službah ter drugih
organizacijskih enotah državne uprave, Jav-
nega pravobranilstva Republike Slovenije
in Ministrstva za obrambo, ki niso pripadni-
ki stalne sestave Slovenske vojske oziroma
ne opravljajo vojaške službe ali službe, ki
se v skladu z zakonom organizira po nače-
lih, ki so predpisana za slovensko vojsko.

Pogoji razpisa
Predlog predstojnika, s prednostnim re-

dom v organu in vlogami prosilcev, ki so
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upravičenci po tem razpisu, v skladu z do-
ločbami stanovanjskega pravilnika stano-
vanjske komisije Vlade Republike Sloveni-
je, se pošlje na servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.

Rok za vložitev predlogov je 14 dni od
objave v Uradnem listu RS.

Vlada RS, servis skupnih služb

Št. 604-1/88-28 Ob-4230

Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, objavlja

razpis
štipendij za sodnike in državne tožilce

za podiplomski študij prava ter za spe-
cialistični študij prava v državi in v tujini
oziroma za strokovno usposabljanje na kak-
šnem drugem strokovnem področju, pove-
zanim s sodniškim delom,

in sicer:
– 25 štipendij za sodnike in 14 štipendij

za državne tožilce za podiplomski študij pra-
va, za specialistični študij prava ali strokov-
no usposabljanje na kakšnem drugem po-
dročju, ki je povezano s sodniškim delom
oziroma delom državnega tožilca v Slove-
niji,

– 2 štipendiji za sodnike in 1 štipendijo
za državne tožilce za podiplomski ali spe-
cialistični študij prava v tujini.

Za štipendije za sodnike in državne to-
žilce so predvidena sredstva v višini ca.
12,000.000 SIT.

Kandidirajo lahko sodniki in državni to-
žilci, ki izpolnjujejo pogoje in so pripravlje-
ni prevzeti obveznosti, določene z zakonom
o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in
8/96) in pravilnikom o štipendiranju sodni-
kov in državnih tožilcev (Ur. l. RS, št.
14/95).

Rok za prijavo je 20. oktober 1996.
Kandidat naj k prijavi priloži:
– prošnjo s kratkim življenjepisom,
– program podiplomskega študija, iz ka-

terega je razvidna vsebina, čas trajanja in
stroški tega študija,

– dokazilo o vpisu na podiplomski magi-
strski oziroma specialistični študij,

– dokazila o izpolnjenih dosedanjih ob-
veznostih oziroma učnem uspehu pri podi-
plomskem oziroma specialističnem študiju.

Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana

Št. 128/96 Ob-4231

Občina Grosuplje in društvo arhitektov
Ljubljane objavljata

izid
republiškega, javnega, anonimnega, am-

bientalno-arhitekturnega natečaja za osnov-
no šolo z večnamensko športno dvorano v
Grosupljem.

Ocenjevalna komisija je podelila nasled-
nje nagrade in odkupe:

1. Prvo nagrado v znesku 600.000 SIT
prejme elaborat pod šifro “05971”.

Avtorji: Vojteh Ravnikar, dipl. inž. arh,
Robert Potokar, dipl inž. arh., Miha Kajzelj,
dipl. inž. arh., Tanja Košuta, abs.arh., Dani-
jel Čelig, štud. arh.

2. Druga nagrada ni bila podeljena.
3. Tretjo nagrado v znesku 300.000 SIT

prejme elaborat pod šifro “12532”.

Avtorja: Rok Oman, abs. arh., Špela Vi-
dečnik, abs. arh.

Mentor: Janez Koželj, dipl. inž. arh.
Sodelavci: Aleš Žnidaršič, abs. arh., Bo-

ris Bežan, štud. arh.
Konzultant za statiko: Anjo Žigon, dipl.

inž. gr.
4. Dva enakovredna odkupa v višini de-

ljene 2. nagrade v zneskih po 210.000 SIT
prejmeta elaborata: “00111”.

Avtor arhitekture: Borut Simič, dipl. inž.
arh.

Sodelavci: Janez Žerjav, dipl. inž. arh.,
Franc Žugel, dipl. inž. gr., vsi Neapolis,
d.o.o., Novo mesto.

Krajinska zasnova: Jelka Hudoklin, dipl.
inž. kr. arh. “13374”.

Avtor: Tadej Glažar, dipl. inž. arh. MA
(BIA).

Sodelavci: Nicholas Dodd, dipl. inž. arh.
MA (BIA), Vaso J. Perović, dipl. inž. arh.
MA (BIA), Božo Rozman, abs. arh.

Otvoritev razstave natečajnih del bo
10. oktobra 1996 ob 18. uri, v Družbenem
domu, Taborska c. 3, Grosuplje. Razstava
bo odprta do 22. oktobra 1996.

Društvo arhitektov Ljubljana

Št. 906/96 Ob-4235

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: EMO, d.o.o., Celje, Maribor-

ska c. 86, Celje.
Predmet prodaje:
6077 navadnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.,
638 prednostnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d., po ceni 8.500 SIT za eno delni-
co.

Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki  delnic  na  ime,  ki  s  pismenim
sporočilom  izjavijo,  da  sprejmejo  po-
nudbo.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 26. 10. 1996. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje, d.d.

Št. 1230-96 Ob-4271

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za kulturo in raziskovalno de-
javnost, Čopova 14/II, Ljubljana, objavlja
na podlagi 18. in 19. člena zakona o uresni-
čevanju javnega interesa na področju kultu-
re (Ur. l. RS, št. 75/94)

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

kulturnih programov oziroma
projektov, ki jih bo v letu 1997

sofinancirala Mestna občina Ljubljana
iz dela proračuna, namenjenega za

kulturo
1. Predmet razpisa: zbiranje predlogov

za sofinanciranje kulturnih programov ozi-
roma projektov z naslednjih področij:

– gledališče,
– glasba,
– sodobni ples,
– video in t. i. multimedialni projekti,
– likovna dejavnost,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– prvi projekti mladih umetnikov,
– varstvo kulturne dediščine.
2. Predloge posameznih programov ozi-

roma projektov lahko prijavijo vse pravne
osebe, ki so v Mestni občini Ljubljana regi-
strirane za opravljanje kulturnoumetniške
dejavnosti in ki niso vključene v sistem fi-
nanciranja t. i. redne dejavnosti iz proraču-
na MOL, kulturnoumetniška in druga druš-
tva, ki imajo v svojih ustanovitvenih aktih
določeno opravljanje kulturne dejavnosti ter
njihove zveze, posamezni avtorji ali skupi-
ne ter samostojni ustvarjalci s področja kul-
ture. Zavodi in društva, ki so vključena v
sistem rednega financiranja iz dela proraču-
na MOL, namenjenega za kulturo, prijavijo
le predloge za financiranje programov do
datuma, ki ga navaja ta razpis.

Predlagatelji posameznih programov ozi-
roma projektov morajo ustvarjati na območ-
ju Mestne občine Ljubljana. Predlagatelji
lahko prijavijo programe oziroma projekte,
ki bodo izvedeni v letu 1997 na območju
MOL.

V skladu s 3. odstavkom 18. člena zakona
o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture bo mogoče skleniti pogodbo o sofi-
nanciranju kulturnega programa oziroma pro-
jekta brez javnega razpisa, če gre za posebno
pomemben program oziroma projekt, ki ga
ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

3. Merila za izbiro predlogov: oddelek
bo odločal o sofinanciranju prijavljenih pro-
gramov oziroma projektov na podlagi mne-
nja izvedenskih skupin za posamezna po-
dročja kulturnih dejavnosti:

a) Za kulturne programe oziroma pro-
jekte s področij gledališča, glasbe, sodob-
nega plesa ter videa in t. i. multimedialne
projekte se za določitev prednostne liste
uporabljajo naslednja merila:

– kakovost in zahtevnost projekta,
– domača in mednarodna uveljavljenost

predlagatelja,
– reference ter organizacijsko-tehnična

usposobljenost predlagatelja za kakovostno
izvedbo projekta,

– višina deleža izvenproračunskih sred-
stev,

– nekomercialnost projekta.
b) Za kulturne programe oziroma pro-

jekte s področja likovne dejavnosti se za
določitev prednostne liste uporabljajo na-
slednja merila:

– kakovost predloženega programa ozi-
roma projekta,

– pomembnost programa oziroma pro-
jekta k uveljavljanju mesta Ljubljane v Slo-
veniji in v tujini,

– zagotovila za kvalitetno izvedbo pro-
grama oziroma projekta (ustrezna dokumen-
tacija in reference predlagatelja, avtorja in
izvajalca),

– zagotovila za korektno izvedbo pro-
grama (uspešnost že realiziranih akcij, od-
mev v javnosti, finančna korektnost),

– sredstva za posamezni program oziro-
ma projekt bodo namenjena zapiranju fi-
nančne konstrukcije,
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– bogatitev ambientov ter kulturnega živ-
ljenja Ljubljane.

Za fizične osebe, ki predlagajo likovne
projekte, veljajo kot dodatna merila:

– ustrezna visokošolska izobrazba,
– predlagatelji ne smejo biti starejši od

35 let.
c) Prednost pri sofinanciranju mednarod-

nega kulturnega sodelovanja imajo:
– projekti, ki spodbujajo predstavitev ka-

kovostnih tujih kulturnih dosežkov v Ljub-
ljani ali ljubljanskih v tujini,

– predlagatelji z udeležbo na pomembnih
mednarodnih festivalih in drugih kulturnih
prireditvah,

– projekti z vabilom in referencami go-
stitelja,

– projekti, ki slonijo na načelu reciproč-
nosti,

– projekti, ki so usklajeni z ZKO, stro-
kovnimi društvi in združenji, kolikor gre za
projekte s področja ljubiteljske dejavnosti
ali individualne predloge.

d) Predloge za prve projekte mladih
umetnikov lahko predložijo izjemno nadar-
jeni posamezniki, ki niso starejši od 26 let
in s svojim dosedanjim delom in javno priz-
nanimi uspehi lahko potrdijo svojo izjemno
nadarjenost. Sofinanciranje projektov bo po-
tekalo v obliki subvencij za izvedbo prijav-
ljenih projektov oziroma za študijsko izpo-
polnjevanje v tujini na umetniških področ-
jih (gledališče, glasba, sodobni ples, likov-
na dejavnost).

e) Predloge programov oziroma projek-
tov s področja ljubiteljske dejavnosti zbira
Zveza kulturnih organizacij Ljubljana, Kre-
kov trg 2, Ljubljana. Na podlagi prispelih
predlogov bo Zveza kulturnih organizacij
Ljubljana v skladu s svojimi pravili in krite-
riji prijavila skupni predlog za vključitev v
mestni program kulture.

f) Zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov s področja varstva kulturne de-
diščine:

a) muzejske razstave, ki prikazujejo zgo-
dovino Ljubljane,

b) spomeniško-varstvene akcije in vzdr-
ževanje spomenikov v MOL.

Programe prijavijo javni zavodi, ki so
zakonsko pooblaščeni za opravljanje mu-
zejske in spomeniško-varstvene dejavnosti.
O sofinanciranju predlogov muzejskih raz-
stav, ki so usklajeni s programom Skupnosti
muzejev Slovenije, bo odločala izvedenska
skupina za področje varstva kulturne de-
diščine.

4. MOL bo z izbranimi izvajalci kultur-
nih programov ali projektov sklenil pogod-
bo o sofinanciranju projektov. Sklenitev in
izvedba pogodb bosta potekali v skladu z
določili odloka o proračunu MOL za leto
1997.

5. Rok za oddajo predlogov je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Predlogi
morajo biti poslani na naslov Mestna obči-
na Ljubljana, Oddelek za kulturo in razisko-
valno dejavnost, Ljubljana, Čopova 14/II, v
zaprtih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj –
kulturni projekti 1997!” ter z oznako po-
dročja (npr. gledališče, glasba, mednarodno
kulturno sodelovanje itn.).

6. Prijave, ki ne bodo popolne oziroma
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne
bodo obravnavane.

7. Predlagatelji lahko podrobnejše in-
formacije ter obrazce za pripravo predlogov
dobijo vsak delovni dan med 10. in 12. uro
v tajništvu oddelka.

8. Predlagatelji izbranih programov ozi-
roma projektov bodo pisno obveščeni o iz-
boru najkasneje mesec dni po sprejetju pro-
računa Mestne občine Ljubljana za leto 1997.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava –

Oddelek za kulturo
in raziskovalno dejavnost

Ob-4308

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96), 3. člena pravilnika o izvajanju ukre-
pov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 23/96) ter na podlagi 24. in 25. člena
pravilnika o izvajanju projektnega pristopa
pri sofinanciranju programov kadrovske
prenove podjetij in preprečevanju prehoda
presežnih delavcev v odprto brezposelnost
(Ur. l. RS, št. 55/96) objavljata Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve in Re-
publiški zavod za zaposlovanje

javni razpis
za dodelitev sredstev novim družbam

oziroma drugim delodajalcem, ki
prezaposljujejo presežne delavce iz
podjetij vključenih v vladni projekt

pomoči pri kadrovski prenovi podjetij in
preprečevanju prehoda presežnih
delavcev v odprto brezposelnost in

delavcev po stečaju teh družb
I. Predmet razpisa
1. Predmet tega razpisa je nadomestitev

dela stroškov za:
– odpiranje novih delovnih mest pri no-

vih družbah oziroma drugih delodajalcih s
ciljem prezaposlitve presežnih delavcev ali
delavcev po stečaju podjetij vključenih v
vladni projekt pomoči pri kadrovski preno-
vi podjetij in preprečevanju prehoda pre-
sežnih delavcev v odprto brezposelnost,

– usposabljanje presežnih delavcev za
novo zaposlitev.

2. Sredstva za navedene namene se do-
delijo z neposrednim subvencioniranjem de-
la stroškov.

II. Pogoji in merila
1. Na razpis se lahko prijavijo družbe

oziroma drugi delodajalci, ki bodo prezapo-
slili opredeljene presežne delavce ali delav-
ce po stečaju družb vključenih v vladni pro-
jekt pomoči ali bodo izvajale usposabljanje
teh delavcev za njihovo novo zaposlitev.

2. Osnova za dodelitev sredstev za nepo-
sredno subvencioniranje dela stroškov je
strokovno opredeljen poslovni načrt družbe
oziroma delodajalca, ki vključuje tudi pro-
gram prezaposlovanja in preusposabljanja
delavcev iz 1. točke potrjen s strani vladne
projektne skupine.

3. Družbi oziroma drugemu delodajalcu
se dodelijo sredstva v obliki neposrednega
subvencioniranja dela stroškov:

– za nadomestitev dela stroškov za od-
piranje novih delovnih mest do višine
175.000 SIT za vsakega delavca iz 1. točke
oziroma do višine 350.000 SIT v primeru
odpiranja delovnih mest za prezaposlitev
invalidnih oseb, ki jo zaposlijo za nedolo-
čen čas,

– za nadomestitev dela stroškov za us-
posabljanje delavcev iz 1. točke za novo
zaposlitev do višine 100.000 SIT za vsake-
ga delavca oziroma do največ 250.000 SIT,
če se program usposabljanja nanaša na in-
validno osebo.

4. Sredstva se bodo posameznim druž-
bam oziroma delodajalcem dodeljevala v
okviru razpoložljivih proračunskih virih za
izvajanje projektnega pristopa v letu 1996
in 1997. Pri dodeljevanju sredstev se upo-
števa vrstni red prispelih prijav.

III. Vsebina vloge
Družba oziroma drugi delodajalec v pri-

javi na javni razpis posreduje strokovni ko-
misiji za izvedbo javnega razpisa, ki jo na
predlog Vladne projektne skupine imenuje
minister za delo, družino in socialne zade-
ve, vlogo s kratko obrazložitvijo, kateri pri-
loži naslednjo dokumentacijo:

– poslovni načrt družbe oziroma deloda-
jalca,

– finančno ovrednoten program preza-
poslovanja in usposabljanja presežnih de-
lavcev oziroma delavcev po stečaju za novo
zaposlitev verificiran s strani projektne eno-
te Vladne projektne skupine v posamezni
družbi vključeni v projekt.

IV. Rok in način prijave na razpis
Rok prijave za leto 1996 je odprt do

5. 11. 1996 oziroma do izčrpanja sredstev.
Prvo odpiranje vlog bo v torek 15. 10. 1996
in nato vsak naslednji torek.

Prijave morajo biti poslane v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj, prijava na razpis
– VPS” na naslov Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotni-
kova 5.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-4269

Na podlagi 3. člena uredbe o načinu pro-
daje delnic v lasti Sklada Republike Sloveni-
je za razvoj in pravil razpisnega postopka  –
priloga A (Ur. l. RS, št. 6/94), Sklad RS za
razvoj, d.d., Ljubljana Kotnikova 28, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup sredstev
podjetij, ki so s Skladom RS za razvoj

sklenila Pogodbo o načinu uveljavljanja
pravice do prenosa poslovno

nepotrebnih sredstev
Predmet javnega razpisa so:
A. Javne garaže na Savski cesti 2 s pri-

padajočim funkcionalnim zemljiščem in po-
možnim objektom – zidano lopo, ki jih pro-
dajamo kot celoto:

– parc. št. 1421/2 – dvorišče – 11.638m2,
in poslovna stavba (pokrite garaže) –
2.411m2,

– parc. št. 1421/7 – poslovna stavba (zi-
dana lopa) – 153m2,

– parc. št. 1421/6 – dvorišče – 36m2,
vse vpisano pri vložni številki 258, k.o.

Zelena Jama.
Izklicna cena navedenih sredstev znaša

79,202.000 SIT.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja

“Ceprom Podjetje za tovorni promet, d.o.o.”,
Savska cesta 2, Ljubljana.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 18. oktobra 1996 ob 9. uri,
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v Ljubljani, Savska cesta 2, kontaktna ose-
ba bo Janko Grom.

B. Nepremičnine v coni suhozemnih ter-
minalov v Sežani, ki jih prodajamo kot ce-
loto:

parc. št. 3883/6 – skladišče v carinski
coni – 4.896m2,

parc. št. 3883/8 – skladišče III – 5.610m2,
parc. št. 3883/9 – odprto skladišče III –

3.117m2,
parc. št. 3883/10 – kontejnersko skla-

dišče – 5.526m2,
parc. št. 3745/370 – asfaltirano dvorišče

– 3.280m2,
parc. št. 3883/11 – manipulacijsko dvo-

rišče – 6.152m2,
parcele št.: 3745/246, 3745/94, 3828/3,

3850/2, 3745/374, 3851/5, 3830 – zemljišča
51.765m2,

vse vpisano pri vložni številki 2020, k.o.
Sežana.

Izklicna cena navedenih sredstev znaša
300,355.000 SIT.

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
“BTC Terminal, d.o.o. Sežana”, Partizan-
ska c.79, Sežana.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 22. oktobra 1996 ob
10. uri, v Sežani, Partizanska cesta 79, kon-
taktna oseba bo Marko Lindič.

C. “Novi” del hotela “Šport v Postojni
Kolodvorska 1, ki ga prodajamo kot celoto:

– kegljišče z bifejem – 439,53m2,
– prehod v “stari” del hotela – 71,61m2,
– 1 nadstropje hotelskih sob – nad keg-

ljiščem – 481,1m2.
Izklicna cena navedenih sredstev znaša

20,000.000 SIT.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja

“HOT, hoteli-turizem d.o.o.”, Jamska cesta
28, Postojna.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 23. oktobra 1996 ob 9. uri,
v Postojni, Jamska cesta 28 (hotel Jama),
kontaktna oseba bo Drago Čehovin.

D. Hotel Polževo na parc. št. 864/3 vl. št.
173 k.o. Kriška vas s pripadajočim funkcio-
nalnim zemljiščem in opremo, ki ga proda-
jamo kot celoto:

Hotel Polževo na parc. št. 864/3 vl. št.
173 k.o. Kriška vas (448m2),

Oprema v hotelu (vrednost opreme zna-
ša 0,31% vrednosti izklicne cene),

Garaže Polževo,
Polževo asfalt,
Vlečnica 240m Polževo.
Izklicna cena navedenih sredstev znaša

63,625.037 SIT.
Omenjena sredstva so v lasti podjetja

“ABC Tabor p.o., Adamičeva 14, Grosup-
lje. Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 24. oktobra 1996 ob 9. uri,
Hotel Polževo na parc. št. 864/3 vl. št. 173
k.o. Kriška vas, kontaktna oseba bo Jože
Strmole.

E. Smučarski center Kalič na parc. št.
23/2 zk. vl. št. 2554 k.o. Postojna s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem in opre-
mo, ki ga prodajamo kot celoto:

1. Zemljišča zk. vl. št. 2554 k.o. Postoj-
na: *parc. št. 23/2 posl. stavba – 637m2,
parc. št. 23/2 funkc. obj. – 9m2, parc. št.
23/2 dvorišče – 2564m2, parc. št. 23/3 par-
kirišče – 6271m2, **parc. št. 23/5 posl. stav-
ba – 122m2, parc. št. 23/5 funkc. obj. –

16m2, parc. št. 23/5 dvorišče – 2194m2, parc.
št. 23/6 funkc. objekt – 2473m2.

2. Nepremičnine Kalič restavracija (parc.
št. 23/2), Garaža za teptalec (parc. št. 23/5),
Črpališče II Kalič, Črpališče III Kalič.

3. Zunanja ureditev – restavracija, uredi-
tev prog.

4. Oprema (gostinska oprema, pohištvo,
vozila, zasneževanje in žičnice).

Omenjena sredstva so v lasti podjetja
“Postojnska jama, turizem, p.o., Jamska c.
30, Postojna.

Sredstva, ki so predmet javnega razpisa
si lahko ogledate 29. oktobra 1996 ob 9. uri,
kontaktna oseba bo Zineta Kikelj, Jamska c.
30, Postojna.

Kupci lahko dobijo podrobne informaci-
je o pravno formalnem statusu sredstev in
dodatne informacije v zvezi s to objavo na
Skladu RS za razvoj, d.d., Kotnikova 28,
Ljubljana, po telefonu 061/133-32-70 ali po
telefaksu 061/132-62-46, Silvo Hajdinjak.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
1. Javnega razpisa za sredstva pod A, B

in C se smejo udeležiti pooblaščene investi-
cijske družbe, pravne in fizične osebe Jav-
nega razpisa pod D in E se smejo udeležiti
le pooblaščene investicijske družbe. Ponud-
nik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in
predložitvijo lastne ponudbe. Ponudba se
lahko nanaša le na odkup celote navedene v
posamezni točki predmeta javnega razpisa.

2. Merilo za izbiro najugodnejšega po-
nudnika je ponujena cena, ki mora biti izra-
žena v SIT. Ponudnik lahko kupnino vplača
v denarju ali z izročitvijo lastninskih certifi-
katov, kar mora v ponudbi tudi navesti. V
primeru, da bodo ponudniki poslali svoje
ponudbe za nakup s plačilom v denarju in
lastniškimi certifikati, bo komisija pri izbiri
najugodnejšega ponudnika vrednost izraže-
no v lastniških certifikatih revalorizirala z
indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993
do dneva odpiranja ponudb, ter tako doblje-
no vrednost primerjala z gotovinskim plači-
lom.

3. Ponudnik mora ponudbi za zavarova-
nje varščine priložiti izpolnjeno lastninsko
nakaznico (pri plačilu s certifikati) in/ali
izpolnjen akceptni nalog (pri plačilu z goto-
vino) v višini 10% (deset odstotkov) od
vrednosti dane ponudbe. V primeru, da se
bo pogodba razdrla zaradi neplačila kupni-
ne, ima sklad pravico vnovčiti lastninsko
nakaznico in/ali akceptni nalog, ter obdržati
varščino v celoti. Kolikor ponudnik ni že
sodeloval na javni dražbi Sklada RS za raz-
voj, mora ponudbi priložiti tudi izpisek iz
sodnega registra.

4. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po preteku končnega roka za oddajo ponud-
be, sicer je neveljavna. Ponudba mora biti
izdelana v pisni obliki, natisnjena ali natip-
kana ter podpisana na vsakem listu ponudbe
s strani osebe ali oseb pooblaščenih za za-
stopanje ponudnika. Ponudnik mora predlo-
žiti ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji.
Če ponudnik ne predloži vseh podatkov, ki
se zahtevajo v javnem razpisu ali če predlo-
ži ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpi-
snimi pogoji, se taka ponudba šteje za neve-
ljavno.

5. Ponudbe morajo prispeti na Sklad RS
za razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana,
najkasneje do 12. 11. 1996 do 12. ure v za-

prti kuverti z oznako “Javni razpis št.
15/96”.

6. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
strokovna komisija in izbrala najugodnejše po-
nudnike. Odpiranje v roku prispelih ponudb
bo dne 12. 11. 1996 ob 13. uri v prostorih
Sklada RS za razvoj, d.d. Kotnikova 28. Po-
nudnik je dolžan skleniti ustrezno kupopro-
dajno pogodbo v roku 10 dni po obvestilu, da
je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.

7. Sklad RS za razvoj, d.d. na podlagi
tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o
prodaji sredstev družbe z najboljšim ali s
katerimkoli ponudnikom.

Št. 1973 Ob-4313

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5,
Ljubljana, objavlja na podlagi sklepa Uprav-
nega odbora fakultete

javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenega (izdelan leta 1980)

rezkalnega stroja za obdelavo kovin, pro-
izvajalca Metal-Progres Zrenjanin, tip UG9,
s pripadajočo opremo (orodja za izdelavo
vijačnic, delilnik in pripadajoči konjiček,
hitra glava, vrtljiva vpenjalna glava, verti-
kalna glava, glava za pehanje utorov, glava
za izdelavo zobatih letev in strojni primež
L = 100 mm). Izhodiščna cena je 350.000
SIT. Rezkalni stroj je nameščen v prostorih
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologi-
jo, Aškerčeva 5, Ljubljana.

Upoštevane bodo samo ponudbe za ceno,
ki bo enaka ali višja od izhodiščne. Prodajali
bomo po načelu “videno-kupljeno”. Ponud-
ba mora vsebovati ceno in način plačila.

Ponudbe pošljite v zaprti ovojnici z oz-
nako “Ponudba – Rezkalni stroj” na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000
Ljubljana.

Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bo-
do prispele najkasneje do vključno 21. ok-
tobra 1996 do 13. ure in za katere bo do tega
dne vplačana varščina v višini 10% od izho-
diščne cene. Varščina se ne obrestuje in bo
upoštevana v kupnini. Ponudniki bodo o izi-
du razpisa obveščeni do vključno 25. okto-
bra 1996. Ponudnikom, ki bodo vplačali
varščino, a ne bodo izbrani, bomo varščino
vrnili v treh dneh po opravljeni izbiri.

Varščina se vplača na žiro račun proda-
jalca Univerza v Ljubljani, Fakulteta za ke-
mijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5,
Ljubljana, št. 50101-603-402620.

Kupec, s katerim bo sklenjena kupopro-
dajna pogodba, mora plačati tudi vse
stroške, povezane s sklenitvijo pogodbe in
prometni davek.

Kupec bo lahko prevzel rezkalni stroj s
pripadajočo opremo potem, ko bo prodaja-
lec prejel celotno kupnino.

Podrobnejše informacije lahko dobite na
fakulteti (Viktor Mihelčič) ali po tel.
061/17-60-535, vsak delovni dan od 8. do
13. ure.

Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo

Ob-4280

ALFA-INT, d.o.o., Domžale, nepremič-
nine, Slamnikarska 1, Domžale, po poobla-
stilu in na podlagi sklepa upravnega odbora
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podjetja Ljubljanske mlekarne, Tolstojeva
63, Ljubljana, razpisuje

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pismenih ponudb

Predmet prodaje
1. Prodajo gospodarskega objekta s pri-

padajočimi zemljišči, na naslovu Taborska
4, Grosuplje, vse z zemljiškoknjižno ozna-
ko: parc. št. 1264/3 poslovna stavba površi-
ne 329 m2, parc. št. 1264/2 gospodarsko
poslopje površine 205 m2, garaža površine
38 m2, parc. št. 1264/1 gosp. poslopje povr-
šine 124 m2 in dvorišče površine 301 m2,
parc. št. 1264/4 dvorišče površine 329 m2,
parc. št. 1264/5 garaža površine 24 m2, gos-
podarsko poslopje površine 9 m2, dvorišče
površine 17 m2, vse k.o. Grosuplje – naselje
vpisano v vl. št. 1549.

2. Prodajo gospodarskega objekta s pri-
padajočim zemljiščem, na naslovu Cesta na
Krko 1, Grosuplje, vse z zemljiškoknjižno
oznako parc. št. 1687/3 gospodarsko po-
slopje površine 194 m2, dvorišče površine
569 m2, vse k.o. Grosuplje – naselje, vpisa-
no v vl. št. 1549.

3. Prodajo gospodarskega objekta v IV.
gr. fazi s pripadajočim zemljiščem, na na-
slovu Veliko Mlačevo 59, Grosuplje, vse z
zemljiškoknjižno oznako parc. št. 1563/3
gospodarsko poslopje površine 47 m2, dvo-
rišče površine 464 m2 in parc. št. 1563/4
gospodarsko poslopje površine 223 m2, vse
k.o. Slivnica, vpisano v vl. št. 1324.

Pogoji sodelovanja: na razpis se lahko
prijavijo domače pravne in fizične osebe s
tem, da posredujejo prodajalcu pismeno po-
nudbo in do 24. 10. 1996 vplačajo varščino
v višini 10% od izklicne cene, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila na ŽR prodajalca –
lastnika št. 50102-601-19574.

Ponudniki naj svoje ponudbe pošljejo
priporočeno v zapečateni ovojnici z oznako
“Ne odpiraj, ponudba Nepremičnine Gro-
suplje” na naslov: Ljubljanske mlekarne,
Tolstojeva 63, Ljubljana, in sicer najkasne-
je do 24. 10. 1996

Kriteriji za izbor najugodnejše ponudbe:
– ponudbena vrednost, ki ne sme biti

manjša od izklicne cene iz tega razpisa, ki je
določena za nepremičnine iz 1. točke tega
razpisa 180.000 DEM, za nepremičnine iz 2.
točke tega razpisa 240.000 DEM in za nepre-
mičnine iz 3. točke tega razpisa 32.000 DEM,

– ugodnejši plačilni pogoji,
– referenca potencialnega kupca,
– namen nakupa.
Odpiranje ponudb bo dne 28. 10. 1996

ob 9. uri v veliki sejni sobi poslovne stavbe
na naslovu Ljubljanske mlekarne, Tolstoje-
va 63, Ljubljana. Javnega odpiranja pisme-
nih ponudb se lahko udeležijo ponudniki
oziroma njihovi pooblaščeni predstavniki.
Morebitnega kupca bomo izbrali v 5 dneh.
V nadaljnjih petih dneh bo prodajalec z naj-
ugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo.
Vplačana varščina se šteje kot del kupnine;
neuspelim ponudnikom bomo vplačano
varščino vrnili v nominalni vrednosti do
5. 11. 1996. Če izbrani ponudnik v dolo-
čenem roku ne bo sklenil pogodbe, bo vpla-
čano varščino obdržal prodajalec. Naj-
ugodnejšega ponudnika bo izbrala komisi-
ja, ki jo je imenoval prodajalec. Prodajalec

na podlagi tega razpisa ni dolžan skleniti
pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli po-
nudnikom.

Informacije o prodaji predmetnih nepre-
mičnin in dogovori o ogledu nepremičnin iz
tega razpisa bodo vsak delovni dan od
10. do 14. ure na sedežu podjetja
ALFA-INT, d.o.o., Slamnikarska 1, Dom-
žale, tel. 061/713-008.

Listine so na vpogled pri prodajalcu –
lastniku.

ALFA-INT, d.o.o., Domžale

Ob-4281

Silan, d.o.o., Podjetje za promet z nepre-
mičninami, Ljubljana, Dalmatinova 10, ob-
javlja na podlagi pooblastila družbe
AM-BUS, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180,
kot prodajalca

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – dela objekta

v Ljubljani, Celovška 172 (bivša Jugotehni-
ka), 2536 m2 pokrite površine, s pripadajo-
čim funkcionalnim zemljiščem, kar vse
predstavlja parc. št. 217/3, stavbišče s po-
slovno stavbo 986 m2, dvorišče 581 m2, vpi-
sano v vl. št. 3640, k.o. Zgornja Šiška.

1. Izklicna cena znaša 2,028.800 DEM v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila.

2. Javna dražba bo 28. 10. 1996 ob
10. uri na sedežu družbe AM-BUS, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška 180, v pisarni general-
nega direktorja.

3. Dražitelji morajo najkasneje dan pred
javno dražbo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, in sicer na žiro račun družbe,
št. 50104-601-79589. Potrdilo o vplačani
varščini morajo dražitelji predložiti dražbeni
komisiji pred pričetkom dražbe. Plačilo preo-
stalega dela kupnine se določi s pogodbo.

4. Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti originalno potrdilo o držav-
ljanstvu RS ali njegovo overjeno fotokopi-
jo. Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo dražitelja in overjen izpisek iz
sodnega registra, iz katerega je razvidno, da
ima pravna oseba sedež v Sloveniji.

5. Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu pa bo vrnje-
na v 5 dneh po končani dražbi v nominal-
nem znesku brez obresti. Kupoprodajno po-
godbo mora uspešni dražitelj skleniti s pro-
dajalcem v 8 dneh po končani javni dražbi.

6. Prometni davek plača prodajalec, vse
ostale stroške v zvezi s prenosom lastništva
pa kupec.

7. Nepremičnina se prodaja po načelu
“videno-kupljeno”.

9. Za vse informacije in dogovor o ogle-
du nepremičnine se lahko interesenti obrne-
jo na podjetje Silan, d.o.o., Ljubljana, tel.
061/133-31-38, faks 061/166-62-15.

Silan, d.o.o., Ljubljana

Ob-4305

Birostroj Computers, d.d., Maribor,
Glavni trg 17/b, Maribor razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov – pisarn
v I. in IV. nadstropju poslovne stavbe v

Mariboru, Glavni trg 17/b

1. Obseg prostorov:
– pisarna 120/a, v neto izmeri 18,31 m2 h

katerim se prišteje še 21,12% skupnih pro-
storov v I. nadstropju po izklicni ceni 1.350
Dem/m2;

– pisarni 405 v neto izmeri 60,19 m2, in
409 v neto izmeri 29,57 m2 h katerim se
prišteje še 23,5% skupnih prostorov v IV.
nadstropju po izklicni ceni 1.280 Dem/m2.

Kupnina je plačljiva v tolarski protivred-
nosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila.

Javna dražba za navedene prostore bo
4. 11. 1996 ob 11. uri v poslovnih prostorih
podjetja Birostroj Computers, d.d., Mari-
bor, Glavni trg 17/b, Maribor v III. nad-
stropju, soba št. 310.

2. Pogoji javne dražbe:
– na javni dražbi lahko sodelujejo prav-

ne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji,
kakor tudi fizične osebe (državljani RS) ozi-
roma njihovi pooblaščenci, ki se izkažejo z
veljavnim pooblastilom in so pred pričetkom
javne dražbe predložili dokazilo o plačani
varščini v višini 10% izklicne cene za liciti-
rane poslovne prostore na žiro račun Biro-
stroj Computers, p.o., št. ŽR
51800-601-11438 pri Agenciji za plačilni
promet Maribor – s pripisom varščina;

– uspeli ponudniki morajo skleniti kupo-
prodajno pogodbo v 3 dneh po opravljeni
javni dražbi, celotno kupnino pa morajo pla-
čati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe, pri če-
mer se že vplačana varščina všteje v kupni-
no. Če ponudnik ne sklene pogodbe ali ka-
sneje od nakupa odstopi, zapade varščina v
korist prodajalca;

– prometni davek in vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva plača kupec;

– ponudnikom, ki na dražbi ne bodo us-
peli, bo varščina neobrestovana vrnjena v 5
dneh po opravljeni javni dražbi.

Poslovni prostori bodo predvidoma vse-
ljivi s 1. 1. 1997.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si ogle-
dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru po tel. 062/25-631.

Birostroj Computers, d.d., Maribor

Ob-4293

Sonce, d.o.o., Ljubljana, preklicuje štam-
piljko z vsebino: Sonce podjetje za poklic-
no usposabljanje in zaposlovanje invalidnih
oseb, d.o.o., Ljubljana, Trebinjska 13. Štam-
piljka je bila označena s št. 2.

Hojak Drago, Ulica Iga Grudna 7, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko pravokotne ob-
like z napisom Hojak Drago Iga Grudna 7
Ljubljana Tel.(061) 266-694. p-56085

Krušec Polona, Do proge 5, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
27-1437/94. s-56231

Nova kuverta d.o.o., Slovenčeva 17,
Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne
oblike z napisom NOVA KUVERTA d.o.o.
Ljubljana, Slovenčeva 17, št. 3. p-56057

SŽ Ljubljana, Sek. TVD Ljublj., Vilhar-
jeva 2, Ljubljana, preklicuje izkaznico za
dodatno zdravstveno zavarovanje, izdano na
ime Svetina Igor Blejska Dobrava 55.
s-56144



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 56 – 11. X. 1996 Stran 4065

Aljaj Hilda, Dubrovačka 81, Priština,
potni list št. AA 83385. p-56001

Bacanović Alojz, Pristava, Mlaka 1, Tr-
žič, potni list št. BA 394703. p-56043

Balon Vesna, Kregarjeva 40, Brežice,
potni list št. AA 418689. p-56188

Benedikt Matjaž, Pod Plevno 97, Škofja
Loka, potni list št. AA 38242. s-56273

Beranič Srečko, Gamlitz, Steinbach 68,
potni list št. BA 9773. p-56172

Birsa Matjaž, Ulica gradnikove brigade
19, Vipava, potni list št. AA 909709.
p-56087

Blaško Mirjana, Vrtojbenska 19, Šem-
peter pri G., maloobmejno prepustnico, št.
AI 101874. p-56171

Božič Božana, Sejmiška 2 a, Leskovec,
potni list št. AA 333585. p-56134

Brumat Andrej, Cesta Dol. odreda 33,
Log pri Brezovici, potni list št. AA 324866.
s-56299

Clemente Matjaž, Brajnikova 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 293447. s-56195

Čok Erik, Plavje 6, Škofije, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 60414. p-56059

Debevc Ana, Deteljica 2, Bistrica pri Tr-
žiču, potni list št. AA 121528. p-56064

Djokič Dalibor, Jakčeva 5, Ljubljana,
potni list št. BA 378616. g-56282

Dolanc Vranić Alenka-Pavla, Jaškova 8,
Slovenj Gradec, potni list št. AA 053261.
g-56297

Fajfar Alojz, Solkan, B. Kalina 7 A, No-
va Gorica, potni list št. BA 64333. p-56062

Fakin Marko, Cesta na Markovec 3, Ko-
per, potni list št. AA 205386. p-56178

Fakin Mirjan, Cesta na Markovec 3, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 90354.
p-56180

Fakin Sonja, Cesta na Markovec 3, Ko-
per, maloobmejno prepustnico, št. AI 60560.
p-56179

Faljić Mevlida, Šmarješka c. 2, Novo
mesto, potni list št. AA 555110. p-56189

Fon Mitja, Gosposvetska ulica 15, Kranj,
potni list št. BA 174089. s-56183

Gašič Cilka, Vojkova 87, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 530294. s-56207

Gomišček Rok, Solkan, Ul. 9. korpusa
88, Nova Gorica, maloobmejno prepustni-
co,št. 104998. p-56116

Hamberger Aljaž, Vikrče 16/b, Medvo-
de, potni list št. AA 49181. s-56117

Hojak Drago, Iga Grudna 7, Ljubljana,
potni list št. BA 43513. s-56178

Jaklovič Ivanka, Dolnji Lakoš 19, Len-
dava, potni list št. AA 21344. p-56042

Kalanj Ljubica, Prušnikova 11, Ljublja-
na, potni list št. AA 598474, izdala UE Ljub-
ljana. s-56061

Kožul Talka, Kosovelova 7, Ljubljana,
potni list št. BA 478345. p-56181

Kogoj Suzana, Šolska ulica 15, Solkan,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 83622. p-56061

Kos Ciril, Klance 35, Kamnik, potni list
št. AA 814267. p-56016

Kozole Renata, Likarjeva ul. 16, Bresta-
nica, potni list št. AA 127195. p-56055

Križanič Srečko, Kacova 4, Maribor, pot-
ni list št. BA 468932. p-56010

Križanič Vanja, Ul. Koroškega bataljona
13, Ljubljana, potni list št. AA 451785.
s-56194

Kukavica Esad, Topniška 29, Ljubljana,
potni list št. AA 592169. s-56243

Langerholc Franc, Sv. Duh 151, Škofja
Loka, potni list št. AA 657078. p-56067

Langerholc Lidija, Sv. Duh 151, Škofja
Loka, potni list št. AA 657079. p-56068

Langerholc Tomaž, Sv. Duh 151, Škofja
Loka, potni list št. AA 657109. p-56066

Leban Marijan, Cankarjeva 16, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI 6240.
p-56112

Lepoša Janez, Dolenci 16, Šalovci, ma-
loobmejno prepustnico, št. 14142/95.
p-56115

Lorbek Andrej, Šaleška c. 19, Velenje,
potni list št. AA 653038. p-56058

Mahnič Darko, Borova ulica 4, Hrpelje,
potni list št. BA 568560. p-56193

Metelko Anita, Ul. Emila Adamiča 60,
Dobrovo, potni list št. AA 592242. s-56091

Mijatović Andreja, Rusjanov trg 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 124992. s-56090

Mrak Marija Slavica, Šalka vas 5, Ko-
čevje, potni list št. AA 30631. p-56050

Nasuti Jožefa, Rudarsko naselje 28, Ko-
čevje, potni list št. AA 668716. p-56084

Nedeljković Marko, Razlagova 17, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 721177. p-56114

Ogrinc Stojan, Vojkova cesta 4, Ljublja-
na, potni list št. AA 823259. s-56228

Ogrinc-Pišek Sonja, Želimlje 99, Škof-
ljica, potni list št. BA 555698, izdala UE
Ljubljana. s-56058

Ostojič Dragana, Ribiška 10, Piran, pot-
ni list št. AA 519116. p-56088

Osvald Jernej, Šolska ulica 22, Lovrenc,
potni list št. BA 152295. p-56063

Pavlovič Aleksander Alain, Ul. heroja
Bračiča 15, Maribor, potni list št. BA
504769. p-56004

Pavzih Romana, Pod gradom 1, Vipava,
potni list št. AA 427076. g-56300

Pesner Štefi, Theodor-Heuss-Str. PO 4,
Köln, potni list št. BA 431406. p-56044

Petrović Željko, Osojna pot 3, Ljubljana,
potni list št. AA 710529. s-56184

Petrovič Zlatko, Radizel, Ulica talcev 16,
Maribor, potni list št. BA 161460. p-56049

Pogorevčnik Vlado, Ul. heroja Tomšiča
11, Maribor, potni list št. AA 371973. p-56065

Pušnik Polonca, Dobrava 68, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 472566. p-56187

Repič Aleš, Stritarjeva ulica 1, Kranj,
potni list št. AA 496646. p-56009

Rihter Danijel, Kolaričeva 9, Koper, pot-
ni list št. AA 509302. p-56056

Ružič Tatjana, Brodarjev trg 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 981366, izdala UE
Ljubljana 13. 5. 1993. s-56172

Schreiner Tatajana, Rogoza, Rogoška c.
78, Maribor, potni list št. BA 57857.
p-56082

Simić Katica, Izolska vrata 6, Koper, pot-
ni list št. BA 229930. p-56128

Simčič Borut, Liskur 18, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 30946.
p-56113

Skalin Alja, Partizanska 43, Žalec, potni
list št. AA 0385859. p-56174

Slaviček Franjo, Reboljeva ulica 2, Ljub-
ljana, potni list št. AA 252900. s-56256

Srebotnjak Branka, Ig 155, Ig, potni list
št. AA 114422. s-56293

Stropnik Salidro, Ulica Frankolovskih žr-
tev 28, Celje, potni list št. BA 552279.
p-56152

Studnička Peter, Kidričevo naselje 18,
Postojna, potni list št. AA 143711. s-56259

Svetičič Tanja, Podgorica 61, Ljubljana,
potni list št. BA 87305. s-56305

Svilar Branka, Klemenova 31, Ljublja-
na, potni list št. AA 288532. s-56148

Šajnovič Olga, Dornava 136, Dornava,
potni list št. AA 989949. p-56190

Šapran Marija, Polčeva pot 4 a, Kamnik,
potni list št. AA 538668, izdala UE Kamnik.
s-56069

Šerko Dušan, Vransko 98, Vransko, pot-
ni list št. AA 0832211. p-56164

Šimić Miljenko, Izolska vrata 6, Koper,
potni list št. AA 397947. p-56129

Škaper Vilko, Ravne 21, Tržič, potni list
št. BA 394266. p-56191

Šmajs Ludvik, Parižlje 2, Žalec, potni
list št. BA 032002. p-56050

Štravs Anica, Griblje 80, Črnomelj, pot-
ni list št. BA 428105. p-56169

Tauses Mitja, Brezova 41, Celje, potni
list št. BA 514398. p-56151

Terzič Pavle, Lancovo 9, Radovljica,
potni list št. AA 630525. p-56192

Ušen Mojca, Zgornje Grušovlje 6, Šem-
peter v Sav. dolini, potni list št. AA
0802629, izdala UE Žalec. p-56037

Valenčič Darko, Černelavci, Pušča 58,
Murska Sobota, potni list št. BA 475548.
p-56011

Turk Marjeta, Vrh pri Hinjah 7, Hinje,
preklicuje štampiljko z napisom Lestur Mar-
jeta Turk s.p. Vrh pri Hinjah 7 Hinje 68362.
s-56307

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Vesel Martin, Borca Petra 14, Ljubljana,
potni list št. AA 94311. s-56196

Yene Matija, Grudnova 10, Ljubljana,
potni list št. AA 43530. s-56204

Zafred Simon, Podvozna 2, Lucija, Por-
torož, potni list št. BA 225766. g-56302

Žibert Peter, Ul. Matije gubca 4, Dom-
žale, potni list št. AA 816826. s-56075

Druge listine

Adamič Majda, Lendavska 4, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 18715.
p-56100

Adriatic d.d., Rogaška cesat 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico, št. 0334349.
g-56141

Agencija Formica, Mlinska 5, Lendava,
zavarovalno polico, št. 0413956. p-56012

Ahčin Irena, C. Kokrškega odreda 36,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
639469, št. reg. 33544, izdala UE Kranj.
g-56163

Ajkić Midhet, Tugomerjeva 12, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6449.
s-56219

Aljić Selver, Šmartinska 135 c, Ljublja-
na, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstve-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
s-56232

Alpres d.o.o., Dunajska cesta 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0732980, izdala
Zav. Triglav Ljubljana. s-56131

Andželič Marjan, Glinje 12, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFHG, št. S
1005336. p-56142

Arh Nives, S. Rožanca 16, Krško, delov-
no knjižico, št. 16103/86. p-56141

Babič Emir, Prušnikova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1075803, reg. št. 188704. s-56016

Babič Valter, Škocjan 1, Koper, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Koper, izdano
leta 1975. g-56008

Backović Ozren, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3141.
s-56308

Bajželj Anton, Psevska c. 12, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Kranj,
št. 151. g-56202

Bajc Marjan, Stjenkova 4, Postojna, spri-
čevalo o končani OŠ. p-56035

Bajić Vid, Željeznička 32, Sanski most,
osebno delovno dovoljenje, št. 0445478.
s-56177

Balon Franc, Zidani most 27, Zidani
most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8538, izdala UE Laško. p-56022

Bavčar Danijela, Ložice 19 D, Anhovo,
letno spričevalo Administrativne šole. šol-
sko leto 77/78 in 78/79, izdani na ime Buži-
nel Daniela. g-56262

Beber Andrej, Podbrezje 76, Naklo, spri-
čevalo 7. razreda OŠ. g-56109

Belej Olga, Šared 4/c, Izola, zavaroval-
no polico, št. 0371310. g-56246

Belič Jadran, Marezige 80/A, Marezige,
spričevalo o zaključnem izpitu SEDŠ Ko-
per, šolsko leto 92/93. g-56215

Benkič Zvonko, Zg. Bistrica 119, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 92193. g-56200

Beravs Radovan, Poljče 33, Begunje na
Gorenjskem, vozno karto na relaciji Begu-
nje–Radovljica. g-56094

Bertoncelj Smiljana, Strahinj 119, Na-
klo, indeks Filozofske fakultete v Ljubljani,
izdano na ime Verbič Smiljana. s-56103

Bervar Tanja, Zaplanina 21, Trojane,
spričevalo o zaključnem izpitu, letnik 1991.
g-56165

Bevčič Robert, Mala Bukovica 29, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje. g-56167

Bezovšek Andrej, Suhadole 37, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 19147.
s-56038

Bečan Lojze, Strahinj, Naklo, spričevalo
8. razreda na DU Kranj. g-56105

Binder Bistan Katarina, Rocenska ulica
39, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Srednje ekonomske šole, izdano leta
1979, na ime Binder Katarina. s-56134

Bizjak Jožef, Pod Trško goro 33, Novo
mesto, zaključno spričevalo Industrijske
kovinarske šole v Celju, šolsko leto 54/55
in 55/56 ter Tehniške srednje šole Krško,
šolsko leto 57/57, 58/59, 59/60 in 60/61.
p-56090

Bizovičar Jana, Lučine 46, Gorenja vas,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36398.
s-56065

Biškup Anica, Cesta na Markovec 57,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 12287.
g-56122

Bjedov Milena, Rožna dolina c. XIX 11,
Ljubljana, indeks Pravne fakultete v Ljub-
ljani. s-56045

Božič Branko, Spodnja Idrija 66, Idrija,
zaključno spričevalo Poklicne grafične šole
v Ljubljani, izdano leta 1981. s-56269

Božič Joško, Zatišje 5, Portorož, delov-
no knjižico. g-56281

Bohar Goran, Kolodvorska 33, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12697.
p-56025

Bojanc Alojz, Sela pri Jugorju 9, Suhor,
spričevalo o zaključnem izpitu Kmetijske
šole, šolsko leto 90/91. g-56087

Bončina Franc, Prijateljev trg 1, Ribni-
ca, vojaško knjižico. g-56127

Borenović Aleksander, Prešernova 36,
Ilirska Bistrica, vojaško knjižico. s-56088

Brajkovič Anita, Škapinova 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5787.
p-56160

Bremec Sebastjan, Marxova 35, Piran,
spričevalo 1. in 2. letnika srednje šole v
Izoli. g-56247

Brgan Marija, Prešernova 12 b, Črno-
melj, zaključno spričevalo Šole za prodajal-
ce v Brežicah, izdano leta 1980. p-56118

Brinovec Aleš, Zikova 5, Kamnik, indeks
Filozofske fakultete v Ljubljani. s-56266

Brišnik Martin, Bevkova ul. 5, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 07187.
p-56095

Brožič Albin, Gornji Zemon 15, Ilirska
Bistrica, vojaško knjižico, ser. AP, št.
033891. g-56104

Brus Tomaž, Cesta revolucije 2, Jeseni-
ce, spričevalo o zaključnem izpitu, izdano
leta 1991. g-56028

Bub d.o.o., Ručigajeva 13, Kranj, zava-
rovalno polico, št. 0261937. g-56199

Bubnič Milan, Šared 21, Izola, spričeva-
lo 1., 2., 3.letnika in diplomo Srednje lesar-
ske šole v Novi Gorici. g-56108

Cankar Brigita, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne ob-
lačilne šole v Ivančni Gorici. s-56258

Ceglar D, Cesta II. oktobrske 7, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 7064. g-56118

Cekuta Nina, Metliška c. 25, Črnomelj,
spričevalo 3. letnika, šolsko leto 91/92 Zo-
botehniške šole, na ime Jud Nina. g-56026

Cetin Vojko, Istrska vrata 7, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1771.
p-56079

Cigrovski Boris, Cesta na postajo 3, Bre-
zovica, delovno knjižico. s-56283

Cizej Boštjan, Šmatevž 11 A, Gomilsko,
vozniško dovoljenje. p-56123

Comuzzi Pletrski Metka, Partizanska 57,
Sežana, letno spričevalo in potrdilo o matu-
ri Srednje zdravstvene šole, izdano leta
1974. p-56086

Čauševič Sabina, Cesta 1. maja 54, Jese-
nice, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 508,
šolsko leto 93/94. g-56216

Čebulj Janez, Suhadole 3, Komenda, za-
varovalno polico, št. AO 899623-PR2 in
AK899623-PR2. s-56191

Čeh Majdica, Gomila 16, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26722.
g-56251

Čeh Mira, Pot k Savi 32, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Kovinarske šole v Mari-
boru, izdano na ime Dronjak Branko.
p-56041

Čeh Štefan, Nedelica 150/a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4623.
p-56069

Čermelj Nevenka, Vezna pot 10, Solkan,
obveznico, št. 18024 in pripadajoče kupone
od št. 1 do 5 v višini 598 DEM, izdani dne
29. 1. 1991 s strani Meblo trade d.o.o. Nova
Gorica, Industrijska 5. p-56008

Česnik Mojca, Ulica Ane Galetove 11,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje družboslovne šole Ivančna Gorica,
izdano leta 1991. s-56294

Četkovič Goran, Archinetova 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31687.
s-56261

Čeč Bruna, Vojkova 9/A, Postojna, spri-
čevalo o zaključnem izpitu VAŠ Koper, št.
416/78, izdano leta 1978. g-56099

Čič Tamara, Zagon 3 A, Postojna, spri-
čevalo 8. razreda OŠ v Postojni. p-56054
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Črv Milena, Strmica 1, Selca, potrdilo o
opravljenem tečaju o varnem delu s traktor-
jem in traktorskimi priključki. g-56039

Čvan Sonja, Polzela 107/b, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 674851.
p-56147

Džamdžić Almir, Košenice 43, Novo me-
sto, potrdilo o znanju CPP, št. 30216, izdala
UE Novo mesto. s-56015

Debevec Tadej, Reška cesta 6 A, Pre-
stranek, spričevalo o končani OŠ. p-56144

Debora Faganel, Goriška c. 46, Ajdovšči-
na, spričevalo o zaključnem izpitu. p-56031

Delin Damir, Kungota pri Ptuju 155, Ki-
dričevo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
izdala UE Ptuj. g-56287

Dermota Katarina, Barizoni 6, Ankaran,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šo-
le v Kopru. g-56277

Dernikovič Damir, Orešje 38, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12102.
p-56026

Dečman Katarina, Cesta Kozjanskega
odreda 47, Šentjur pri Celju, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 9591. p-56046

Dimec Matej, Goriška 6, Celje, spriče-
valo. p-56005

Dimic Primož, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Valen-
tin Vodnik, izdano leta 1993. s-56190

Djuranović Velibor, Prešernova 25a, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6262, S 361734, izdala UE Ilirska Bistri-
ca. s-56070

Dobovičnik Mitja, Ulica Sallaumines 10,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10574. g-56162

Dobovšek Dominik, Letališka 21, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85576, št. reg. 39711, izdala UE Kranj.
g-56096

Dolanc Vranič Alenka, Jaškova ulica 8,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 2268. g-56274

Domadenik Dejan, Ponoviška cesta 5,
Litija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimna-
zije Moste. s-56005

Domadenik Dejan, Ponoviška cesta 5,
Litija, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Moste, izdano leta 1992. s-56081

Drolc Marija Muhič, Nova vas 88a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko leto
76/77. g-56291

Dujmovič Uroš, Levstikova 7, Pivka,
spričevalo OŠ Bratov Vodopivec v Pivki,
št. 325, izdano leta 1992. g-56212

Dular Miran, Ulica Slavka Gruma 80,
Novo mesto, zaključno spričevalo SŠTZU,
izdano leta 1982. s-56019

Emušić Ahmet, Ptujska ulica 26, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
101987, reg. št. 136436. s-56004

Eržen Sergej, Ljubljanska c. 29, Kranj,
maturitetno spričevalo in potrdilo o uspehu
na maturi. g-56201

Fabijan Marijan, Podplat, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 29595. p-56070

Fabjan Šuligoj Karmen, Branik 184, No-
va Gorica, indeks Srednje ekonomske in tr-
govske šole v Ljubljani. p-56139

Ferenčak Roman, Vezna ulica 12, Čren-
šovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13867. p-56117

Fic Anja, Virmaše 77/a, Škofja Loka,
vozovnico, št. 521778, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-56037

Florjan Antonija, Stanetova 37, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 07434.
p-56096

Forti Karlo, Hrvatini 5, Ankaran, spriče-
valo OŠ. g-56248

Forti Karlo, Hravtini 5, Ankaran, spriče-
valo IKŠ Iskra Kranj. g-56249

Frbežar Romana, Nadlesk 5, Stari trg pri
Ložu, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-56150

Fujan Ivo, Lahovče 59, Cerklje, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 1027510/95, iz-
dala UE Kranj. g-56263

Furlan Aleks, Solkan, Trg Jožeta Srebr-
niča 4, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH. p-56030

Furlan Milan, Artiče 43, Artiče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. 182, izdala UE
Brežice. p-56036

Furlan Milan, Brežice, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCGH, št. 182, izdala UE Bre-
žice. p-56170

Gabor Karmen, Mlinska 1, Lendava, de-
lovno knjižico, zap. št. 204, ser. št. 0088053.
p-56146

Gartner Mateja, Homec, Bolkova ulica
64, Radomlje, indeks Ekonomsko poslovne
fakultete v Mariboru. s-56043

Garzarolli Lidija, Cvetna pot 13, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0411938.
g-56119

Gaćeša Gordana, Spodnja Besnica 11,
Zgornja Besnica, spričevalo I., II. letnika in
diplomo Srednje tekstilne šole v Kranju.
s-56055

Gerk Sonja, Oktobrske revolucije 19/A,
Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3598. p-56019

Gerovac Marjan, Pločanska ulica 19,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Boris Kidrič v
Ljubljani, izdano leta 1986. s-56024

Geršak Tomaž Janez, Opekarska cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 647087, reg. št. 112820. s-56147

Giuseppe Karuso, Skakovci 28, Canko-
va, zavarovalno polico, št. 0442251.
p-56165

Gjurin Matej, Tesarska 8, Ljubljana, in-
deks, izdala Srednja PTT šola v Ljubljani
leta 1984. s-56002

Glažar Karmen, Dunajska cesta 222,
Ljubljana, indeks Srednje Administrativne
šole v Ljubljani. s-56230

Glinšek Sonja, Miklošičeva 1 d, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10049.
s-56082

Gmajnič Sonja, Pongrac 167/A, Petrov-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
903050. p-56156

Gortan Damijan, Javornik 58, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 13367. g-56242

Grad Roman, Zadobrova 10, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 28795.
p-56186

Granfola Alenka, Razlagova 7, Ljuto-
mer, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan, št. I-ZVI/249.
p-56075

Granič Slaven, Čopova ulica 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 59626.
p-56175

Gračar Rafael, Gorazdova ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
412746, reg. št. 35403. s-56226

Gračnar Boštjan, Žigon 15, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 11001.
p-56133

Gregorič Sergio, Pobegi, Sv. Anton Dvo-
ri 11, Koper, spričevalo o zaključnem izpi-
tu. g-56010

Grivec Barbarra, Kolodvorska 13, Or-
mož, spričevalo 1. letnika gimnazije Ptuj.
p-56099

Grlica Silvester, Bog. Magajne 12, Izo-
la, zavarovalno polico, št. 0371762. g-56279

Grošelj Olga, Glinje 14, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, št. S 136852, izdala UEK-
ranj. g-56157

Guberac Marinko, Žolgerjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 11065093, št. reg. 212294. s-56286

Gunjač Nevenka, Bonini 50, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-56112

Habič Jože, Sostrska cesta 9 B, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
931485, reg. št. 3448. s-56051

Habjan Matjaž, Tampuševa 4, Medvode,
indeks, št. 41037247. p-56184

Hanc Drago, Marčenkova ulica 13, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0952459, iz-
dala Zav. Triglav Ljubljana. s-56130

Hanc Maja, Glinškova ploščad 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-56079

Hedl Marta, Grajena 42, Ptuj, zaključno
spričevalo, letnik 1982. p-56078

Hevešević Mustafa, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 10573, izdala UE Zagorje.
p-56007

Hladin Janez, Sevce 3 B, Rimske Topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 2177, izdala UE Laško. p-56002

Hohkraut Janko, Jagoče 15, Laško, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. g-56264

Horvat Jože, Sv. Jurij 7, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2376, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. p-56185

Hočevar Borut, Proletarska 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1412.
s-56306

Hrgota Alojzija, Koželjskega ul. 3, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19621. p-56094
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Hribar Janko, Zg. Konjišče 9, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2296. p-56034

Hrkalovič Aleksander, Regentova 44, Pi-
ran, spričevalo prometne šole, izdala De-
lavska univerza v Izoli. g-56276

Hudohmet Jernej, Golnik 118, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
118956, št. reg. 36552, izdala UE Kranj.
g-56284

Huič Margareta, Melanjski vrh 5, Ra-
denci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8467. p-56102

Hurwits de Louis, Amsterdam, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 229222, št.
reg. 117023. s-56120

Husić Nedžada, Kranjska cesta 2 A,
Kamnik, spričevalo 8. razreda OŠ Janko
Kerstnik Brdo, izdano leta 1993. s-56153

Intihar Franc, Iška vas 34, Ig, spričevala
1., 2. in 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu, izdala Poklicna šola za lesarstvo
Škofja Loka. s-56066

Jagodič Mateja, Žibernik 22, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 11310.
p-56159

Jaklič Milena, Vodnikova cesta 171,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1993. s-56149

Jakop Primož, Sp. Gabernik 18, Podplat,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11523.
p-56003

Jambrošič Darko, Pahorjeva 63, Koper,
delovno knjižico. g-56036

James Dennis, Vinarska 31, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
11183. g-56280

Jamnikar Miha, Puhova ulica 16, Ljub-
ljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1994. s-56076

Jereb Mitja, Grilcev grič 15, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Šubičeve gimnazije,
izdano leta 1994. s-56233

Jerman Tomaž, Dol. vas 3, Zagorje, let-
no vozovnico, št. 278, šolsko leto 96/97.
p-56105

Jernejc Leon, Grajska vas 41, Gomilsko,
spričevalo 3. letnika Srednje Lesarske šole
v Mariboru. p-56124

Jovanova Vesna, Selo pri Žirovnici 15,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole v Kranju, izdano leta 1982, na
ime Jovanovič Vesna. s-56187

Jovanovič Divna, Titova 47, Jesenice,
delovno knjižico. g-56237

Jug Tomaž, Erjavčeva 43, Celje, spriče-
valo 3. letnika, šolsko leto 94/95. p-56021

Jugović Ilija, Frankovo naselje 67, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15662, izdala UE Škofja Loka. s-56271

Junuzovič Sabina, Srednje Gameljne 14,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5502. s-56160

Juvan Mateja, Suhadole 46/a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16085,
izdala UE Kamnik. s-56192

Kaljevič Nataša, Stara 2, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 34087. p-56163

Kapl Marko, Sallaumines 10, Trbovlje,
diplomo. g-56139

Kastelic Antonija, Biška vas 40, Mirna
peč, delovno knjižico, reg. št. 37721, ser. št.
241811. g-56254

Kaučič Bojan, Žrnova 7, Radenci, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12308.
p-56103

Kaučič Janez, Jamova ulica 4, Kamnik,
evidenčni list za čoln, št. 02/03-1343/85.
s-56179

Kavšček Janja, Pod Srobotnikom št. 40,
Straža, indeks Pravne fakultete v Ljubljani,
izdan na ime Brulc Janja. s-56006

Kečan Rado, Vojkovo nabrežje 15, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-56214

Kiš Gorisana, Maistrova 13, Slovenj Gra-
dec, indeks SŠ Slovenj Gradec. g-56034

Klakočar Karli, Cesta Kozjanskega odre-
da 8, Šentjur, zavarovalno polico, št.
0341599, šolsko leto 95/96. p-56024

Klančič Tina, Bilje 128, Renče, spriče-
valo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v
Novi Gorici. p-56053

Klopčič Gregor, Korotanska 18, Ljublja-
na, spričevalo o končani osnovni šoli, izda-
la OŠ Milan Šuštaršič v Ljubljani leta 1991.
s-56064

Kmet Anton, Pacinje 40, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 24081, izdala
UE Ptuj. g-561699

Knaus Barbara, Poljanska 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9639.
s-56092

Knific Nina, Hudo 5 b, Radomlje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3413. s-56185

Kobal Kristina, Britof 144, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114669,
št. reg. 1919, izdala UE Kranj. s-56171

Kobal Uroš, Gajeva ulica 18, Preserje,
diplomo Srednje naravoslovne šole v Ljub-
ljani, izdana leta 1988. s-56156

Kocjančič Robi, Hrastovlje 9, Črni Kal,
zaključno spričevalo. g-56116

Kodrič Karol, Sp. Škofije 215, Škofije,
zavarovalno polico, št. 0371419. g-56113

Koglot Slavko, 9. septembra 83, Vrtoj-
ba, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. p-56168

Kogoj Rajko, Lucija, Obala 109, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG, št.
6154. s-56111

Kokol Viktorija, Gomilšakova 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28364,
izdala UE Ptuj. p-56126

Kolarič Simon, spričevalo. p-56136
Kolenko Zdravko, Mali vrh 64, Šmarje

Sap, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10860. s-56206

Kolovrat Ivan, Krmelj 34, Krmelj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCE, št. 1974, izdala
UE Sevnica. p-56028

Konart Jani, Plave, Vojkova ulica 31/B,
Nova Gorica, potrdilo o znanju CPP. p-56140

Konkolič Igor, Triglavska 12, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
420365, št. reg. 14353, izdala UE Kranj.
p-56083

Koprivc Robert, Opekarniška 88, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 25945.
p-56132

Koprivnikar Bard, Cesta na Mesarico 18,
Ljubljana, delovno knjižico. s-56151

Kotnik Jože, Pod gonjami 45, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 11760.
g-56137

Kozlevčar Srečko, Veliko Trebeljevo 7,
Polje, spričevalo od 1.–7. razreda OŠ So-
stro. s-56085

Košuta Jožica, Klanec 14, Tolmin, spri-
čevalo Trgovske šole v Novi Gorici, izdano
na ime Božič Jožica. g-56164

Kraljevski Maja, Ogljenšak 30, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 15968. g-56126

Kranjc Zupan Andreja, Linhartov trg 5,
Radovljica, listino. g-56223

Kremžar Marijan, Melikova ulica 24,
Ljubljana, indeks Višje tehniško varnostne
šole v Ljubljani. s-56025

Krivec Bojan, Modrejce 2/c, Tolmin,
vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-56138

Krištof Branka, Kardeljeva ploščad 15,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18624. s-56197

Kršlin Zdravko, V. Dolina 34, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. 3684. p-56104

Kujan Amadej, Ul. Bratov Vošnjakov 5,
Celje, spričevalo srednje šole. p-56161

Kulčar Mitja, Dolenjska cesta 439 a,
Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št.
1622. s-56152

Kunaver Ivan, Gladomes 72, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 718. g-56138

Kundih Majda, Celje, spričevalo, št. mat.
lista 191. p-56149

Kundih Majda, Celje, spričevalo, zap. št.
5352. p-56150

Kurnik Vlado, Podvinci 53, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 23559.
g-56252

Lah Nataša, Bevče 9, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 21056. p-56093

Laktič Romana, Mladinska 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10442.
p-56017

Lapuh Sašo, Cesta oktobrske rev. 13 b,
Trbovlje, diplomo Kadetske šole za milični-
ke, izdal Izobraževalni center ONZ 1992 v
Tacnu. s-56270

Lazić Drago, Cesta na Svetje 9, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228077, reg. št. 19051. s-56046

Laznik Silvester, Polje 16 B, Zagorje,
diplomo Poklicne gostinske šole Zagorje.
p-56145

Laznik Stanko, Lipa 36, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, št. 39601. p-56071
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Ledinek Martin, Bele vode 74, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12157.
p-56092

Lesjak Marjan, Marxova 23, Piran, vpi-
sni list za čoln, št. PI-2085, št. 01/02-521/85.
g-56205

Lesjak Zlatka, Dobrina 5, Loka pri Žu-
smu, spričevalo. p-56052

Lindič Janez, Zakotnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. S 482332, ser. št. 139336. s-56047

Lipej Davor, Vodnikova 10, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške
elektro šole v Krškem, izdano leta 1984.
g-56030

Lipuš Gregor, Arclin 50 a, Škofja vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje teh-
niške šole v Celju, izdano leta 1991. g-56296

Lipuš Marko, Brezovica pri Borovnici
60, Borovnica, diplomo SŠEE v Ljubljani,
izdana leta 1988. s-56101

Ljutič Sanel, Sneberska ulica, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7531.
s-56078

Logar Gorazd, Cesta Jožeta Krajca 18,
Rakek, delovno knjižico. s-56224

Lomovšek Franc, Veliki Gaber 28, Treb-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6190.
s-56289

Lubej Sara, Podjavorškova 5, Celje, spri-
čevalo. p-56122

Luci Aleš, Ul. Lackove čete 44, Ptuj,
spričevalo. p-56015

Luci Danica, Užiška ulica 1, Ljutomer,
spričevalo od 1.–5. letnika Učiteljišča v Ma-
riboru, izdani na ime Vitković Danica.
s-56142

Luin Jadran, Kvedrova 11, Koper, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. p-56183

Lumbar Satja, Švabičeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5338.
s-56003

Malenšek Gregor, Na kresu 21, Železni-
ki, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazi-
je Škofja Loka, izdano leta 1992. s-56265

Maljkovič Dominik, Rozmanova 24 c,
Ilirska Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letni-
ka. g-56168

Mally Klavdij, XXIX. divizije 4, Porto-
rož, vpisni list za čoln, št. 01/03-243/83,
reg. čolan PI-2051. g-56239

Manfreda Ana, Bača pri Modreju 55,
Most na Soči, spričevalo srednje šole, šol-
sko leto 91/92. g-56218

Martinčič Franci, Velika goba 10, Dole
pri Litiji, spričevalo 2. letnika Poklicne
gradbene šole v Ljubljani. s-56210

Masnik Anica, Gubčeva ulica 8, Krško,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 1985, na ime Pincolič Anica.
s-56040

Matičič Elena, Unec, Rakek, spričevalo
PTT šole, letnik 74/75. g-56033

Mavrer Katja, Podbrdo 63/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
p-56106

Mešinović Zoran, Groharjevo naselje 3,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22670, izdala UE Škofja Loka.
s-56059

Mihelič Petra, Noše 2, Brezje, letno vo-
zovnico. g-56107

Mikelj Gašperšič Mateja, Lancovo 33,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 19217. g-56253

Miklič Ivan, Mahovnik 30, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1627, iz-
dala UE Kočevje. g-56110

Miladinovič Goran, Zagrad 85/a, Celje,
delovno knjižico. p-56097

Milakovič Milan, Jablance 4, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
13354. s-56268

Milešević Nedeljko, Jakčeva ulica 36,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednjegrad-
bene šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-56182

Milkovič Ivan, Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6300.
s-56288

Mirt Branko, Ljubljanska cesta 72, Dom-
žale, delovno knjižico. s-56175

Mlakar Milanka, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, diplomo Srednje družboslovne
šole Vide Janežič, izdana leta 1989. s-56021

Mlinar Albert, Krajnčica 1, Šentjur pri
Celju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7985. p-56119

Mlinarič Roland, Cankarjeva ulica 50,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH.
p-56109

Motore Robert, Žigrski vrh 15, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8380.
p-56143

Močnik Ana, Pavšičeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
999272, reg. št. 206702. s-56053

Močnik Rudolf, Cankarjeva 7, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-56108

Muratović Fadila, Pokopališka 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
118958, S 263541, izdala UE Ljubljana.
s-56060

Murko Polona, Tončka Dežmana 6,
Kranj, spričevalo I., II. letnika Turistične
šole v Radovljici. s-56188

Nagode Marko, Blatna Brezovica 51,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12762. s-56301

Neffat Anže, Novo polje vc. IV/34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34624.
s-56054

Nikolić Margita, Lipahova 56, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6298,
izdala UE Vrhnika. s-56073

Novak Aleš, Dolenja vas 15, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje grad-
bene šole v Novem mestu, izdano leta 1994.
s-56052

Novak Tina, Rakovnik 102, Medvode,
delovno knjižico. s-56077

Oberč Franč, Klinja vas 56, Kočevje,
hranilno knjižico, št. 1215313. g-56009

Oblak Matjaž, Petričeva ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 102505o. s-56102

Ogrinc-Pišek Sonja, Želimlje 99, Škof-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
163492, S 1106414, izdala UE Ljubljana.
s-56057

Ogrizek Mojca, Rozmanova 5, Koper,
vozniško dovoljenje. g-56213

Omanovič Jasna, Kapiteljska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63468, št. reg. 167548. s-56257

Omić Merzet, Prešernova 21, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 20513.
s-56290

Orel Nina, Smrtnikova ulica 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5627.
s-56267

Orlič Ivan, Deskle, Bevkova ulica 33,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH. p-56107

Ostaševski Anja, Molniške čete 5, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. letnika in polletno
spričevalo 3. letnika Srednje kemijske šole
v Ljubljani. s-56128

Ošpier Paolo, Gimnazijski trg 7, Koper,
zeleno karto, št. 0408959. g-56115

Pagon Ladislav, Tomšičeva 13, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2891. p-56089

Pahor Borut, Sv Anton, Vrtine 8, Koper,
vozniško dovoljenje. g-56121

Paliska Nevio, Premrlova 17, Izola, de-
lovno knjižico. g-56174

Panigal Vekoslav, Partizanska 45, Šen-
čur, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 737479, št. reg. 27943, izdala UE Kranj.
g-56140

Papič Darja, Naselje Staneta Rozmana
26, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. B,
izdala UE Metlika. g-56217

Pavlin Tadeja, Jakčeva ulica 33, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-56048

Pašić Šerif, Topniška 29, Ljubljana, di-
plomo Gradbene šole v Kranju. g-56278

Pelko Simon, Spodnja Senica 18 B, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
653968, št. reg. 195484. s-56100

Penca Milan, Belokranjska 21, Črnomelj,
zaključno spričevalo Gostinske šole, letnik
68/69. g-56029

Pergar Tjaša, Župančičeva 10, Kranj, di-
jaško mesečno vozovnico, izdal LPP Ljub-
ljana. g-56221

Pesan Dušan, Lopata 47, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 41323. p-56154

Petek Jožefa, Sp. Jablane 45, Cirkovce,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11158,
izdala UE Ptuj. p-56127

Petrovič Aleš, Ljubljanska 17, Borovni-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 37314.
s-56062

Petrovič Larisa, Bernetičeva 2, Koper,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-56211
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Pezdirec Janja, Gubčeva ulica 10, Metli-
ka, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole v Kranju, izdano leta 1991. s-56285

Pečan Marija, Celovška cesta 83, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481653. s-56145

Pečan Marija, Celovška cesta 83, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 301505.
s-56146

Pečarič Igor, Pobeška 5, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 18556. g-56245

Plantev Milan, Črneče 113, Dravograd,
spričevalo, šolsko leto 89/90. p-56020

Plasonik Rajmund, Na klancu 19, Vuze-
nica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9135.
p-56157

Plavčak Štefan, Tlake 39, Rogatec, spri-
čevalo 1., 2., 3. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu. g-56238

Plaznik Zvone, Cesta Radomeljske šete
28 A, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10314. s-56050

Plačnik Igor, Žalec, delovno knjižico.
p-56162

Podboršek Saša, Horjul 113, Horjul, spri-
čevalo 1. letnika Upravno administrativne
šole, izdano leta 1990. s-56130

Podbregar Alojz, Vrh pri Mlinšah 2, Iz-
lake, vozniško dovoljenje, št. 9409. p-56091

Podkrajšek Ivana, Markečica 3, Oplotni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13045. g-56275

Pogačnik Majda, Ševlje 31, Selca, vo-
zovnico, št. 413868, izdal Alpetour Škofja-
Loka, na relaciji Knape-Selca. g-56014

Pogačnik Nada, Barjanska cesta 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811162, št. reg. 107480. s-56298

Poličnik Vojko, Brezje 33, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 8667. p-56081

Potecin Andrej, Gimnazijska 22 a, Tr-
bovlje, delovno knjižico, reg. št. 9859.
s-56170

Poterbin Mirjam, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133630, št. reg. 183126. s-56229

Potočnik Miha, Jamova cesta 30, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1044207, št. reg. 99255. s-56089

Poček Martin, Gradnikova 85, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
17141. g-56173

Počervina Andrej, Trstenjakova ulica 1
A, Ljubljana, diplomo Srednje naravoslovne
šole , št. I-GT-91, izdana leta 1987. s-56236

Pranić Ernest, Koroška 2 c, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9309.
s-56136

Praprotnik Draga, Kozevnica na jasi 21,
Tržič, indeks Visoke upravne šole, izdan
leta 1995. g-56013

Praprotnik Urška, Posavec 35, Podnart,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-56032

Pregelj Matej, Finžgarjeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 06752.
s-56189

Preinfalk Iztok, Rožna dolina c. V 42,
Ljubljana, delovno knjižico. s-56304

Prinčič Metka, Neblo 8, Dobrovo, in-
deks Biotehniške fakultete v Ljubljani.
s-56017

Prosenik Robi, Malejeva ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 765425, reg. št. 182861. s-56042

Prvinšek Saša, Gradišče 15 B, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9953.
s-56186

Puntar Primož, Ul. Pohorskega bataljona
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 207412, S 1043026, izdala UE
Ljubljana. s-56072

Pur Matjaž, Čopova 6, Žalec, vozniško
dovoljenje. p-56047

Racić Miodrag, Prekomorskih brigad 8,
Tolmin, vozniško dovoljenje, izdala UE Tol-
min. p-56074

Rajh Dušan, Jeruzalemska 1, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6897.
p-56014

Razpet Mitja, Gregorčičeva, Sežana,
spričevalo, št. 289/22. p-56136

Rejc Angelca, Artačeva 4, Ljubljana,
spričevalo Poklicne vrtnarske šole, izdano
leta 1977, na ime Troppan Angelca. s-56154

Rejc Boris, Šmarje 14 A, Šmarje, spriče-
valo o končani OŠ Šmarje. g-56158

Rejc Danijela, Podmelec 33, Most na So-
či, indeks, št. 1/524, izdal šolski center Voj-
vodina Tolmin, enota SUI pedagoška usme-
ritev. p-56167

Repic Marjeta, Zalog 95, Cerklje, delov-
no knjižico. g-56240

Rifelj Tamara, Paderšičeva 6, Novo me-
sto, listino. g-56295

Rigač Simon, Čemažarjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 933819, reg. št. 153606. s-56080

Rožič Emil, Ravne 17, Tržič, zavaroval-
no polico, št. 0350521. g-56106

Rožič Srečko, Trojica 5, Dob pri
Domžalah, zavarovalno polico, št. 0364022.
s-56180

Rogelj Stanislav, Hotemež 11, Radeče,
hranilno knjižico. p-56051

Rojc Mateja, Litijska cesta 266 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169680, reg.št 170558. s-56049

Roter Marija, Prekopa 30, Vransko, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 80398.
p-56045

Rozman Avguštin, Krakovska ulica 33,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št.
01/03590/1994, izdano leta 1994, št čolna
PI-3134. s-56044

Rupnik Sašo, Partizanska cesta 3, Žiri,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2610, izdal
LPP:Ž. s-56007

Satler Mojca, Bratov Učakar 96, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9546.
s-56063

Sedej Jurij, Drenov grič 72, Vrhnika, za-
varovalno polico, št. 0233289, izdala Zav.
Tilia Ljubljana. s-56129

Semič Stanko, Ulica Pohorskega bata-
ljona 26, Ljubljana, spričevala 1., 2., 3., in
4. letnika in spričevalo o zaključnem izpi-
tu, izdala Srednja tehniška šola strojne stro-
ke v Ljubljani od leta 1961 do leta 1966.
s-56068

Semolič Bojan, Prekomorskih brigad 2,
Šempeter pri G., spričevalo o zaključnem
izpitu. p-56029

Senegačnik Boris, Gornji trg 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100075, št. reg. 184213. s-56155

Sever Aleksander, Na zelenici 10, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 30038. p-56131

Sever Jožica, Cesta 2. oktobra 24, Prade,
Koper, diplomo Vzgojiteljske šole. g-56159

Sević Dragiša, Kvedrova cesta 7, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne šole Litostroj,
izdano leta 1996. s-56181

Sešek Rosanda, Beblerjev trg 12, Ljub-
ljana, maturitetno pričevalo Gimnazije Po-
ljane, izdano leta 1979. s-56176

Siljan Radomir, Zg. Škofije 90/B, Škofi-
je, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-1359/77. g-56203

Simeunčevič Dragan, Bilečanska 2,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
035428. s-56309

Simić Aleksander, Zvezda 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 185182,
S 212639, izdala UE Ljubljana. s-56209

Simon Simona, Ul. Frankolovskih žrtev,
Celje, spričevalo šole za prodajalce.
p-56155

Simčič Borut, Rožan dolina 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. p-56111

Sitar Janez, Stožice 29 B, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1064243, reg. št. 175377. s-56272

Skalin Alja, Partizanska 43, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 758.
p-56176

Smodej Anton, Ponikva 10, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št. 5397.
p-56121

Sodnik Ivanka, Zalog 55, Cerklje, de-
lovno knjižico. g-56198

Srebotnjak Branka, Ig 155, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 613112, št. reg.
194126. s-56292

Srčič Boštjan, Cesta na Golico 13, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
604904. p-56006

Stailovski Vasilije, Brodarska 8, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5349.
s-56086

Staršek Karol, Bizeljska c. 33, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 4377.
p-56137

Steričnik Simona, Škapinova 15, Celje,
spričevalo, šolsko leto 88/89 in 90/91.
p-56098

Stojanovič Branka, Hrušica 183, Jeseni-
ce, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole,
šolsko leto 80/81. g-56124
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Stojkovič Marko, Jožeta Pahorja 2, Se-
žana, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 10909.
p-56080

Strašnik Gregor, Ponikva 48/A, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 10574. p-56158

Suhadolc Jernej, Pribinova ulica 2, Ljub-
ljana, diplomo Srednje naravoslovne šole v
Ljubljani, izdana leta 1989, št. I-NMT 1265.
s-56193

Suljanović Sladić, Št. Jurij 25, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28689.
s-56074

Šav Janja, Ulica IX. korpusa 18, Koper,
spričevalo o končani OŠ. g-56035

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 259694.
g-56222

Šemole Rajko, Brodarska 12, Litija, spri-
čevalo o končani OŠ Danile Kumar. s-56241

Šetina Marija, Ljubljanska 87, Domžale,
zaključno spričevalo. p-56040

Šircelj Melita, Stan 24, Mirna, dijaško
mesečno vozovnico, št. 4955. s-56143

Škedelj Nada, Puncarjeva 10, Celje, spri-
čevalo Trgovske šole, šolsko leto 70/71.
g-56125

Škerget Viktor, Volkmerjeva 5, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4610, izdala UE Gornja Radgona. p-56038

Škofič Oto, Štebingerjev breg 20, Gor-
nja Radgona, delovno knjižico. p-56033

Šolar Darko, Brezje 55 A, Brezje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3942. g-56098

Šolman Josip, Velika Dolina 26, Jeseni-
ce na Dolenjskem, spričevalo, št. 56 Gostin-
ske šole v Novem mestu, izdano leta 1978.
g-56018

Štajnrajh Jože, Jurišče 70, Pivka, potrdi-
lo o tečaju za gozd. traktorista, št. 3/79.
p-56076

Štifter Janko, Erjavčeva 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 9654.
s-56027

Štojs Boštjan, Florjanska 48/a, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8967.
p-56018

Štrafela Gorazd, Šturmovci 11, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
31629, izdala UE Ptuj. s-56225

Štraus Igor, Dolenja vas 167, Prebold,
diplomo, št. 159 SKSMS Štore. p-56023

Šuster Tomaž, Vodruž 8/c, Šentjur, voz-
niško dovoljenje, št. 9099. p-56120

Šušter Rajko, Tratna 46, Grobelno, spri-
čevalo. p-56073

Tavčar Primož, Pot ilegalcev 7/a, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje. g-56093

Teran Jošt, Cesta Dolomitskega odreda
86, Ljubljana, indeks Filozofske fakultete v
Ljubljani. s-56084

Tomec Boris, Mladinska 22, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 26882. p-56101

Tomšič Ivan, Jevnica 36, Litija, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika Centra srednjih šol v
Domžalah. s-56234

Tramšek Elizabeta, Miklavž 23, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. AB, št. 2573.
g-56011

Travner Mojca, Praprotnikova 16, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9489. p-56048

Tubin Luka, Banja Luka, potrdilo o
opravljenem Izobraževalnega centra Lito-
stroj - oddelek za izredno izobraževanje,
izdano leta 1979. s-56083

Turner Jožef, Kroška 16, Murska Sobo-
ta, vozniško dovoljenje, št. 25468. p-56166

Turnšek Franc, Kamene 13, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
12729. s-56023

Tušek Robert, Dravinjski vrh 8, Videm
pri Ptuju, zaključno spričevalo, šolsko leto
94/95. p-56032

Udovič Bojan, Parecag 173/A, Sečovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole. g-56166

Valentinčič Viktor, Štefanska c. 22 b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37452. s-56303

Veladžič Fikret, Cesta na Pečovje 4, Što-
re, spričevalo, št. 2859. p-56153

Verdenik Milan, Pod gozdom 10, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6432. p-56177

Vertnik Katja, Trnoveljska c. 96, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 41262, izda-
la UE Celje. p-56125

Vešligaj Špela, Ob progi 11, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, št. 13140.
p-56072

Vignjevič Miloš, Hafnerjeva 8 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 16638.
s-56208

Vodušek Boštjan, Pregarje 86, Obrov,
zavarovalno polico in zeleno karto, št.
0424844. g-56161

Vovk Danijel, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
indeks Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem, izdan leta 1994. s-56001

Vovk Sergij, Ul. OF 1, Koper, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 1341. p-56039

Vovčak Franc, Moste 35, Žirovnica
64274, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Jesenice. g-56097

Vranič Gregor, Jaškova ulica 8, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABBGH,
št. 2267. g-56250

Vrbnjak Tatjana, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, spričevalo Tehniške risarske šole v
Velenju, šolsko leto 79/80. g-56132

Vrhnjak Tatjana, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, spričevalo Kovinarske šole Ravne
na Koroškem, šolsko leto 81/82. g-56133

Vtičar Branko, Loperšice 5, Ormož, voz-
niško dovoljenje, št. 3240. g-56012

Weissenbach  Metka,  Ulica  Ane  Zi-
herlove 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1848, št. reg. 130429.
s-56244

Zagorc Jože, Kolčičeva 3, Novo mesto,
delovno knjižico. g-56123

Zaletel Maja, Stanežiče 66, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 184151,
S 139541, izdala UE Ljubljana. s-56022

Zlatkovič Budimir, Kandrše 21, Vače,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9914.
p-56182

Zložnik Petra, Gozdarska 96, Mislinja,
spričevalo SŠ Ekonomske šole Slovenj Gra-
dec, šolsko leto 94/95. g-56135

Zorko Hinko, Ul. Bratov Učakar 104,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole v Trbovljah, izdano leta 1978. s-56227

Zupan Primož, Puhova ulica 6, Ljublja-
na, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolnov, št. 02/13-2603/9/94. s-56041

Zupan Primož, Puhova ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
146732, S 263736, izdala UE Ljubljana.
s-56067

Zupančič Iztok, Avčinova ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973389, reg. št. 74957. s-56031

Zupančič Slavko, Breg 1 c, Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. C, št. 340/93 - dvoj-
nik. p-56173

Zupančič Uroš, Bistriška c. 2, Kamnik,
zaključno spričevalo Srednje ekonomsko in
naravoslovne šole Rudolfa Maistra, izdano
leta 1992. s-56095

Zver Sandi, Zalog 26, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. AB, št. 7571. p-56077

Žabkar Jože, Vrh pri Povšju 6, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9348.
p-56027

Žafran Marija, Kersnikova 52, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 28655. p-56148

Žagar Robert, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. 38871, S 523823, izdala UE Kranj.
s-56020

Žele Tadeja, Pivška 5, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11837, izda-
la UE Postojna. p-56110

Žerovnik Albin, Hruševo 10, Dobrava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
927460, št. reg. 131873. s-56235

Žižek Ivana, Staneta Rozmana 3 a, Mur-
ska Sobota, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole, izdano na ime Rajnar Iva-
na, šolsko leto 84/85. p-56013

Žlebič Mirjam, Župančičeva 12, Kranj,
spričevalo. g-56255

Žura Klemen, Mlaška c. 17, Kranj, voz-
no karto. g-56260

Urbanija Metka, Gorica 7, Moravče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30188, izda-
la UE Domžale. s-56071
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Pravkar izšlo!

dr. Boris Strohsack

OBLIGACIJSKA RAZMERJA III
Druga spremenjena in dopolnjena izdaja

Med uspešnice založniškega programa ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

vsekakor sodijo knjige dolgoletnega sodnika in bivšega predsednika slovenskega vrhovne-

ga sodišča prof. dr. Borisa Strohsacka o obligacijskih razmerjih. Tokrat smo drugič izdali

njegovo tretjo knjigo z naslovom OBLIGACIJSKA RAZMERJA III. Kakor poudarja

avtor, vse tri  knjige sestavljajo zaključeno celoto o tako imenovanem splošnem delu

zakona o obligacijskih razmerjih. Namenjene pa so vsem tistim, ki želijo preizkusiti svoja

teoretična znanja o obligacijah v praksi.

Državni zbor se bo lotil sprejemanja prvega slovenskega obligacijskega zakonika šele leta

1997. Dosedanje delo pri pripravi tega obsežnega zakona pa je, opozarja avtor knjig,

pokazalo, da temeljnih inštitutov obligacijskega prava ne bo treba bistveno spreminjati.

ZOR je v bistvu moderen zakon, saj je vključen v sodobne tokove obligacijskega prava.

Zato bo treba nov zakonik le ustrezno prilagoditi lastninskemu konceptu in s tem novemu

pravnemu sistemu. To spoznanje je tudi opogumilo prof. dr. Strohsacka in založnika, da

sta pripravila nove izdaje priročnikov, ki naj bi zapolnili vrzel do uveljavitve slovenskega

obligacijskega zakonika.

Nekatera poglavja knjig je avtor napisal na novo, dopolnil je sodno prakso, v opombah pa

so omenjene rešitve, ki jih ponuja predlog obligacijskega zakonika.

10300 OBLIGACIJSKA RAZMERJA I – tretja spremenjena in dopolnjena izdaja (cena 1743 SIT)

10341 OBLIGACIJSKA RAZMERJA II – Odškodninsko pravo in druge neposlovne

obveznosti - tretja spremenjena in dopolnjena izdaja (cena 3360 SIT)

10342 OBLIGACIJSKA RAZMERJA III – druga spremenjena in dopolnjena izdaja (cena 1890 SIT)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


