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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-40875

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02210 z dne 20. 2. 1996 pod št. vložka
1/27450/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.n.o., s temile podatki:

Matična št. 5897815
Firma: HEBA, Selan in Selan, trgovsko

in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: HEBA, Selan in Selan,

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

odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Gorenjska c. 8b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Selan Hrovat Ivica in Se-

lan Janez, oba Mengeš, Gorenjska c. 8b,
vstopila 20. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Selan Hrovat Ivica, Mengeš, Gorenj-
ska c. 8b, imenovana 20. 3. 1995, zastopa
družbo brez omejitev in zastopnik Selan Ja-
nez, Mengeš, Gorenjska c. 8b, imenovan
20. 3. 1995, kot namestnik direktorja zasto-
pa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 20. 2. 1996: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih
rastlin, semen in sadik; 012 Živinoreja; 0124
Reja perutnine; 014 Storitve za rastlinsko
pridelavo in živinorejo brez veterinarskih
storitev; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 01412 Druge storitve za rastlinsko pre-
delavo; 0142 Storitve za živinorejo brez ve-
terinarskih storitev; 453 Inštalacije pri grad-
njah; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 501
Trgovina z motornimi vozili; 5010 Trgovi-
na z motornimi vozili; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
502 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5020 Vzdrževanje in popravila motor-
nih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 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; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s

posameznimi deli in opremo; 5040 Trgovi-
na, vzdrževanje in popravila motornih ko-
les, trgovina s posameznimi deli in opremo;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; 511 Po-
sredništvo; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 512 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi surovinami in živimi ži-
valmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na
debelo z izdelki široke porabe; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 517 Druga trgo-
vina na debelo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 522 Trgovina na drobno z živili, pija-
čami in tobačnimi izdelki v specializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s sve-
žim sadjem in zelenjavo; 523 Trgovina na
drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 525
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 526 Trgovina na drobno zunaj proda-
jaln; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke po-
rabe; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.;
602 Drug kopenski promet; 6022 Storitve
taksistov; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 711 Dajanje avtomobilov v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;

744 Ekonomska propaganda; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 747 Čiščenje stavb; 7470
Čiščenje stavb; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7482 Pakiranje; 930 Druge sto-
ritvene dejavnosti; 9302 Dejavnsot frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge stori-
tvene dejavnosti, d.n.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

KOPER

Srg 95/00111 Rg-44267

Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00111 z
dne 23. 8. 1996, pod št. vložka 1/04398/00
izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča
subjekt izbrisa zaradi prenehanja družbe po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št. 5796695
Firma: MPM LOKEV, proizvodnja, tr-

govina in storitve, d.o.o., Divača
Skrajšana firma: MPM LOKEV, d.o.o.,

Divača
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Divača, Lokev 109c
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 111/95 z dne
23. 8. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Mev-
lja Slavko, Lokev 190c, Divača.

LJUBLJANA

Srg 5070/94 Rg-1650

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

SING, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Jana  Husa  80,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/08117/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 6. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Šinkovc, Jana Hu-
sa 80, Ljubljana, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Šinkovc Marka, Jana Husa 80, Ljubljana.

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

Temeljno sodišče v Ljubljani

enota v Ljubljani

dne 22. 6. 1994

Srg 8572/94 Rg-1651

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

P & C, podjetje za avtomatizacijo in
informatiko, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/04322/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Franjo Pernuš, Cankar-
jeva 7, Bled in Marija Volčič-Cvetko, Ja-
vorjev drevored 7, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 20. 3. 1995

Srg 11537/94 Rg-1652

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

B & KA – podjetje za proizvodnjo,
zastopanje,  trgovino  in  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana-Črnuče, reg. št. vl. 1/10588/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleksander Kavčič in
Bojana Dornig-Kavčič, oba Cesta v Podboršt
3, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 3. 1995

Srg 5654/94 Rg-1653

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

Družba PAX, d.o.o., Ljubljana, podjet-
je za trgovino in poslovne storitve, Ljub-

ljana, Vrhovčeva ul. 3, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Djurič Slobodan, Ljub-
ljana, Vrhovčeva ul. 3, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Dujič Slobodana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995

Srg 11278/94 Rg-1654

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

BIEMI, podjetje za računalništvo in
poslovne storitve, d.o.o., Ivančna gorica,
Metnaj 22a, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 2. 6.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Danila Perhavec, Emil
Fink in Milan Mastnak, z ustanovitvenim
kapitalom 9.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
po enakih delih.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 2. 1996

Srg 20021/94 Rg-1655

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

Terratrans, d.o.o., Mednarodno pre-
vozno in trgovsko podjetje, Kostevc 1, Do-
lenja vas, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vinko Tekavec, Ko-
stevc 1, Dolenja vas in Lilijana Kranjc-Te-
kavec, Ortnek 2A, Ortnek, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v razmerju poslovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 3. 1996

Srg 741/95 Rg-1656

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

TMT,  d.o.o.,  podjetje  za  trgovino,
marketing  in  turizem,  Žaucerjeva  16,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljici sta Jelić Dragana, Žau-
cerjeva 16, Ljubljana in Nikolić Lidija, Al-
banske spomenice 19, Beograd, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 4. 1996

Srg 2782/96 Rg-1657

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

GIPOSS  CONSULTING  &  ENGI-
NEERING LJUBLJANA, d.o.o., Ljublja-
na, Majorja Lavriča 12, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 11. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bonač Marjan, Kuzmi-
čeva 5, Ljubljana, Čelar Ivo, Geigenberger-
strasse 18, München, Dežman Valentin, No-
vo Polje c. X/23, Ljubljana, Faganel Davo-
rin, Brilejeva 15, Ljubljana, Komac Borut,
Pod akacijami 54, Ljubljana, Martinuč Mi-
lojka, Rezijanska 20, Ljubljana, Orehek Jo-
žefa, Ljubljanska 80, Domžale, Režek Mar-
jeta, Pavšičeva 22, Logatec, Roš Vitko, Kle-
menčičeva 3, Ljubljana, Štrubelj Boris,
Grablovičeva 6, Ljubljana, Ternovšek Dra-
go, Agrokombinatska 4a, Ljubljana in To-
polovec Ivica, Podhom 42, Zg. Gorje, z usta-
novitvenim kapitalom 1,295.000 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,295.000 SIT v celoti prenese na ustanovi-
telje Bonač Marjana, Kuzmičeva 5, Ljublja-
na, Čelar Iva, Geigenbergerstrasse 18,
München, Dežman Valentina, Novo Polje c.
X/23, Ljubljana, Faganel Davorina, Brileje-
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va 15, Ljubljana, Komac Boruta, Pod akaci-
jami 54, Ljubljana, Martinuč Milojko, Rezi-
janska 20, Ljubljana, Orehek Jožefo, Ljub-
ljanska 80, Domžale, Režek Marjeto, Pavši-
čeva 22, Logatec, Roš Vitka, Klemenčičeva
3, Ljubljana, Štrubelj Borisa, Grablovičeva
6, Ljubljana, Ternovšek Draga, Agrokom-
binatska 4a, Ljubljana in Topolovec Ivico,
Podhom 42, Zg. Gorje.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 6. 1996

Srg 8619/94 Rg-1658

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

Družba ING STUDIO, podjetje za pro-
jektiranje in oblikovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Linhartova 19, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Pöschl Saša, Linharto-
va 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Pöschl Sašo, Linhartova 19, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 21. 8. 1996

Srg 11732/94 Rg-1659

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

Družba  RAČUNOVODSKI  INŽENI-
RING REBUS, podjetje za računovodski,
finančni, ekonomski inženiring in sveto-
vanje, d.o.o., Linhartova 66, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Suhadolc Severin, Lin-
hartova 66, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 11756/94 Rg-1660

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

Družba SKLADI, d.o.o., Kamnik, pod-
jetje za proizvodnjo, trgovino in svetova-
nje, Klavčičeva 2, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Boris Božičnik, Klavči-
čeva 2, Kamnik, z ustanovitvenim kapita-
lom  8.000 SIT,  ki  prevzema  obveznost
plačila  morebitnih  preostalih  obveznosti
družbe.

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

Srg 11766/94 Rg-1661

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

Družba ARGENTA, trgovina in mar-
keting, d.o.o., Ljubljana, Štefanova 1, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mihael Černač, Vrtna pot
9, Brezovica, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 11888/94 Rg-1662

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

Družba DIXI, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Domžale, Šlandrova 13, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
9. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Cigale Ferdinand, Gre-
gorčičeva 13, Domžale in Jurjovec Milan,
VII. ulica 32, Homec, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 11908/94 Rg-1663

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

Družba VIMA, d.o.o., podjetje za izva-
janje poslovnih uslug in uslug na področ-
ju blagovnega prometa, Cerknica, Tabor
20, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 28. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marta in Vili Frim, oba
Tabor 20, Cerknica, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

Srg 12791/94 Rg-1664

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

Družba ROMEO, d.o.o., turizem in izo-
braževanje,  Tkalska  ul.  17,  Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Roman Brinjšek, Tkalska
ulica 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1996

Srg 3759/96 Rg-1665

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:

MELBA,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 50, reg.
št. vl. 1/16050/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev z dne
31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja Miletić Mladen in Miletić
Kristina, oba Ulica bratov Učakar 50, Ljub-
ljana, prevzemata obveznost do plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese na ustanovitelja Miletić
Mladena in Miletić Kristino, oba Ulica bra-
tov Učakar 50, Ljubljana, v sorazmerju z
vloženimi deleži, in sicer vsakemu 4.000
SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 10. 1996

MARIBOR

Srg 94/02238 Rg-26286

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/02238 z dne 24. 10. 1995,
pod št. vložka 1/01098/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5298768
Firma: MAKSIM, trgovsko in storitve-

no podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAKSIM d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Maribor, Dvořakova 4
Osnovni kapital: 52.110 SIT
Ustanovitelja: Dreu Franc Zlatko in Dreu

Janez, oba izstopila 23. 10. 1995.

Srg 94/06789 Rg-32715

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06789 z dne 22. 1. 1996, pod
št. vložka 1/06006/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku s temi-
le podatki:

Matična št. 5647657
Firma: GREGA, export-import, trgo-

vina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: GREGA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Pekre-Limbuš, Ulica Drine Go-

rišek 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Muc Gregor, izstopil 6. 1.

1996.

Srg 96/00040 Rg-38175

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00040 z dne 9. 4. 1996, pod
št. vložka 1/03739/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k družbi MLM AKLIMAT, d.o.o.,
Maribor, s temile podatki:

Matična št. 5478324
Firma: MLM – TLAČNO LITJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Oreško nabrežje 9
Osnovni kapital: 55,571.429,10 SIT
Ustanoviteljica: Mariborska livarna Ma-

ribor, p.o., izstopila 9. 4. 1996.
Dne 9. 4. 1996 se vpiše prenehanje druž-

be zaradi pripojitve k družbi MLM AKLI-
MAT, d.o.o., Maribor, Oreško nabrežje 9,
vpisani v registrski vložek št. 1/3738-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.

Srg 96/00039 Rg-38176

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00039 z dne 9. 4. 1996, pod
št. vložka 1/03737/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
pripojitve k družbi MLM AKLIMAT, d.o.o.,
Maribor, s temile podatki:

Matična št. 5478332
Firma: MLM – ORODJARNA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Oreško nabrežje 9
Osnovni kapital: 44,154.553,40 SIT
Ustanoviteljica: Mariborska livarna Ma-

ribor, p.o., izstopila 9. 4. 1996.
Dne 9. 4. 1996 se vpiše prenehanje druž-

be zaradi pripojitve k družbi MLM AKLI-
MAT, d.o.o., Maribor, Oreško nabrežje 9,
vpisani v registrski vložek št. 1/3738-00
Okrožnega sodišča v Mariboru.

NOVO MESTO

Srg 94/01430 Rg-21806

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01430 z dne 4. 9. 1995,

pod št. vložka 1/02172/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5599733
Firma: AR DECO, aranžerstvo, obli-

kovanje in izdelava dekorativnih pred-
metov, d.o.o., Mirna

Skrajšana firma: AR DECO, d.o.o., Mir-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mirna, Spomeniška 6
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Gerkšič Ingrid, izstopi-

la 23. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Gerkšič Ingrid, Spomeniška 6, Mirna.

Srg 94/01279 Rg-23904

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01279 z dne 25. 9. 1995,
pod št. vložka 1/02904/00, izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št. 5790549
Firma:  AGRARIACOMMERCE,  ex-

port-import,  proizvodnja  in  trgovina,
Škocjan, d.o.o.

Skrajšana  firma:  AGRARIACOMMER-
CE, export-import, Škocjan, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8275 Škocjan, Dol. Stara vas 16
Osnovni kapital: 168.600 SIT
Ustanovitelj: Trbanc Franc, izstopil

12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Trbanc Franc, Dol. Stara vas 16, Škocjan.

Srg 95/00104 Rg-43150

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00104 z dne 2. 8. 1996
pod št. vložka 1/03005/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5736200
Firma: PER-A, transport in trgovina

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

govornostjo
Sedež: Otočec, Vrh pri Pahi 6
Osnovni kapital: 1,651.678 SIT
Ustanovitelj: Per Alojz, izstopil 29. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Per Alojz, Vrh pri Pahi 6, Otočec.

Srg 95/00115 Rg-43151

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00115 z dne 30. 7. 1996

pod št. vložka 1/03125/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5785553
Firma: NOVOMEŠČANKA, trgovina,

gostinstvo, storitve, Novo mesto, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Zagrebška 29
Osnovni kapital: 107.640 SIT
Ustanoviteljica: Dolenc Marinka, izsto-

pila 30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Dolenc Marinka, Kandijska 61, Novo
mesto.

Srg 94/02302 Rg-43155

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02302 z dne 2. 8. 1996
pod št. vložka 1/02074/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5551323
Firma: ARI, d.o.o., Trebnje, trgovina

in storitve
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Trebnje, Vina gorica št. 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Armič Iztok, izstopil 25. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Armič Iztok, Vina gorica št. 15, Trebnje.

Srg 95/00108 Rg-43714

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00108 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/01110/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5410479
Firma:  DOLENJSKA  HRANILNICA

IN POSOJILNICA, p.o.
Pravnoorg. oblika: fin. org.
Sedež: Šentrupert, Šentrupert, n.h.
Osnovni kapital: 5.000 SIT
Ustanoviteljica: Stanovanjska zadruga

Šentrupert, p.o., izstopila 11. 2. 1995.
Sklep skupščine z dne 11. 2. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Stanovanjska zadruga Šentrupert, p.o.,
Šentrupert.

Srg 95/00123 Rg-43713

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00123 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/02288/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:
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Matična št.: 5610940
Firma:  GLOBAL-TRADE,  trgovina,

gostinstvo, proizvodne in servisne stori-
tve, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana  firma:  GLOBAL-TRADE,
d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Ob potoku 15
Osnovni kapital: 16.000 SIT
Ustanoviteljici: Gogić Jana in Lamovšek

Milena, obe izstopili 30. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Gogić Jana, Ob potoku 15, Novo mesto
in Lamovšek Milena, Gladež 2, Podlipovi-
ca, Izlake.

Srg 95/00048 Rg-43715

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00048 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/00891/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5356865
Firma:  SKK  OVNIČEK,  podjetje  za

splošno kleparstvo, krovstvo in trgovino
Črnomelj, d.o.o.

Skrajšana firma: SKK OVINČEK, Čr-
nomelj, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Črnomelj, Metliška 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Ovniček Jožef in Ovniček

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Ovinček Jožef in Ovinček Vilko, oba
Metliška 11, Črnomelj.

Srg 94/01051 Rg-43720

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01051 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/03073/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5744407
Firma:  LEKŠE,  gostinstvo,  trgovina,

prevozništvo,  uvoz-izvoz,  Novo  mesto,
d.o.o.

Skrajšana firma: LEKŠE, Novo mesto,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Zagrebška 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Lekše Rafael, izstopil 9. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 9. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Lekše Rafael, Zagrebška 14, Novo me-
sto.

Srg 94/01081 Rg-43721

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01081 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/00998/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5372089
Firma: LOGI, čiščenje, servis in trgo-

vina, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana  firma:  LOGI,  d.o.o.,  Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Ragovo 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Logar Franc, izstopil 4. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 4. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Logar Franc, Cesta herojev 64, Novo
mesto.

Srg 96/00110 Rg-43725

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00110 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/03132/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5783968
Firma: KJ TRGOEKSPRES, trgovina,

proizvodnja, storitve Rosalnice, d.o.o.
Skrajšana firma: KJ TRGOEKSPRES

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

govornostjo
Sedež: Metlika, Rosalnice 14
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Konda Janez, izstopil 1. 4.

1996.
Sklep skupščine z dne 1. 4. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Janez Konda, Rosalnice 14, Metlika.

Srg 95/00447 Rg-43726

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00447 z dne 26. 8. 1996
pod št. vložka 1/02249/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5584094
Firma:  KRKA  KOZMETIKA,  pro-

izvodnja kozmetike, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: KRKA KOZMETIKA,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Cesta herojev 45
Osnovni kapital: 112,901.178,40 SIT
Ustanoviteljica: Krka, tovarna zdravil,

p.o., Novo mesto, izstopila 17. 11. 1995.
Sklep skupščine z dne 17. 11. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-

zela Krka, tovarna zdravil, p.o., Novo me-
sto, Šmarješka cesta 6, Novo mesto.

Srg 94/02315 Rg-43728

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02315 z dne 27. 8. 1996
pod št. vložka 1/02312/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5597102
Firma:  BTC  TERMINALI,  gradbeni

inženiring za izgradnjo in upravljanje po-
slovnih površin, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana  firma:  BTC,  TERMINALI,
d.o.o., Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Češča vas 40
Osnovni kapital: 50,777.970,70 SIT
Ustanovitelj: Blagovno trgovinski cen-

ter, d.d., Ljubljana, izstopil 28. 2. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 2. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Blagovno trgovinski center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 152, Ljubljana.

Srg 94/00846 Rg-43729

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00846 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/02906/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: GRM, podjetje za inženiring, po-
sredovanje  in  trgovino  Novo  mesto, d.o.o.

Skrajšana  firma:  GRM,  Novo  mesto,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Novo mesto, Adamičeva 27
Osnovni kapital: 130.095 SIT
Ustanovitelja: Bele Janez in Pavlin Jože,

oba izstopila 28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Janez Bele, Adamičeva 27, Novo me-
sto in Jože Pavlin, Pod vinogradi 1, Straža.

Srg 96/00181 Rg-43730

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00181 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/00508/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5316448
Firma:  PROJEKT  KASTELIC  IN

DRUGI, d.n.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Prečna 68
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelji: Kastelic Janez, Muhič Dra-

go in Lovko Mateja, vsi razrešeni 28. 4. 1996.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
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bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Janez Kastelic, Prečna 68, Novo mesto,
Drago Muhič, Orkljevec 1, Mirna peč in
Mateja Lovko, Ulica Marjana Kozine 30,
Novo mesto.

Srg 94/01047 Rg-43732

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01047 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/00713/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5338263
Firma:  KOP,  kovinarsko  podjetje,

d.o.o., Dolenjske Toplice, Meniška vas 1
Skrajšana firma: KOP, d.o.o., Dolenj-

ske Toplice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Dolenjske Toplice, Meniška vas 1
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jerele Milan, izstopil 6. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 6. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Milan Jerele, Mestne njive 8, Novo mesto.

Srg 94/01688 Rg-43733

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01688 z dne 28. 8. 1996
pod št. vložka 1/02389/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5626897
Firma: MARK, gostinstvo, turizem in

trgovina Dolenjske Toplice, d.o.o.
Skrajšana firma: MARK, Dolenjske To-

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

govornostjo
Sedež: Dolenjske Toplice, Maksa He-

nigmana 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljice: Markovič Pavla, Mar-

kovič Katarina in Markovič Vanja, vse iz-
stopile 30. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli:
Pavla Markovič, Katarina Markovič in Vanja
Markovič, vse Podutrn 77, Dolenjske Toplice.

Srg 94/00844 Rg-43735

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00844 z dne 29. 8. 1996
pod št. vložka 1/02848/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5735998
Firma: VETA, trgovsko, storitveno in

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

govornostjo
Sedež: Otočec, Šenpeter 12
Osnovni kapital: 108.019,30 SIT

Ustanoviteljica: Veber Ana, izstopila
29. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 29. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Ana Veber, Šenpeter 12, Otočec.

Srg 94/01196 Rg-43736

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01196 z dne 29. 8. 1996
pod št. vložka 1/03449/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt zaradi pre-
nehanja družbe po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5806925
Firma: LEMAX, trgovina in storitve

Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: LEMAX, Novo mesto,

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

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Ulica Majde Šilc 20
Osnovni kapital: 143.430 SIT
Ustanovitelj: Mikić Aleksandar, izstopil

12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Aleksandar Mikić, Ulica Majde Šilc 20,
Novo mesto.

PTUJ

Srg 94/006314 Rg-34775

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06314 z dne 5. 3. 1996, pod št.
vložka 1/05966/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi po-
stopka skrajšane likvidacije s temile podatki:

Matična št. 5668263
Firma: TARA CONSULTING, agenci-

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Kajuhova 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Skaza Štefanija, izsto-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Skaza Štefanija, Kajuhova 16, Ptuj.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-14/96-2 Ob-4708

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Osnovne šole
Mladika Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata Osnov-
ne šole Mladika Ptuj,

– ime sindikata: Sindikat vzgoje izobra-
ževanja in znanosti Slovenije, Osnovne
šole Mladika Ptuj,

– sedež sindikata: Žnidaričevo nabrež-
je 1, Ptuj.

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. 59.

Št. 013-9/96-2/23 Ob-4772

Pravila  sindikata  družbe  Tespack,
d.o.o., Brestanica, sprejeta dne 15. 4. 1994,
so vpisana v evidenco in hrambo statutov
sindikatov pod št. 63 pri Upravni enoti Kr-
ško.

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 30/95 R-143

Herman Ignac, roj. 29. 7. 1921, nazadnje
stanujoč Hajnsko 12, Pristava pri Mestinju,
je pogrešan od leta 1941 (na predlog brata
Humar Ivana, stan. Šmarjeta 20, Škofja vas).

Skrbnik za poseben primer je Stožir Mi-
ran, roj. 22. 6. 1954, zasebni obrtnik s stal-
nim prebivališčem Šmarjeta 9, Škofja vas.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 9. 10. 1996

D 124/96 R-139

Žavski  Leopold,  po  poklicu  vojaški
inv. upokojenec, iz Bodreža 46, Grobelno,
je dne 13. 12. 1995 umrl in ni zapustil
oporoke.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine, naj se priglasijo sodišču v enem
letu od objave oklica v Uradnem listu RS.

Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, se zapuščina
izroči pristojni občini, oziroma kmetijski
zemljiški skupnosti.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah,

dne 26. 9. 1996

D 76/96 R-142

Jeušnik Alojz, roj. 8. 7. 1942, delavec v
tujini, Slovenec, poročen, nazadnje stanu-
joč Žegar 8, Prevorje, umrl 16. 4. 1996, ni
napravil oporoke, zapustil pa je 6/72 ne-

Oklici dedičem
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premičnin vl. št. 285 k.o. Lopaca, 1/8 vl.
št. 61 k.o. Straška gorca, 6/72 vl. št. 141
k.o.  Dobrina.  Zapustil  je  brate  in  sestre
ter  nečake  po  pokojni  Mariji  Bevc
Jevšnik  in  vdovo,  katere  prebivališče  ni
znano.

Zapustnikovo vdovo se poziva, da se pri-
glasi sodišču v roku 1 leta od objave oklica
v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika in
podatkov, s katerimi razpolaga. Za skrbnika
je postavljena Uršula Podplatan, Miloša Zi-
danška 8/b, Šentjur.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju

dne 30. 9. 1996

D 8/95 R-148

Vidigoj Antonija, po poklicu gospodinja
iz Izole, Plenčičeva ul. 2, je dne 26. 8. 1994
umrla in ni zapustila oporoke.

Do dediščine imata pravico Grilanc Al-
bert in Grilanc Mirjana.

Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS.

Dedičema je postavljena za skrbnico
Markočič Roberta.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

D 104/95 R-149

Paliska Jordan, po poklicu upokojenec
iz Izole, Ul. Oktobrske rev. 18/a, je dne
10. 5. 1995 umrl in ni zapustil oporoke.

Do dediščine imajo pravico Palčič Kar-
lo, Palčič Anita in Palčič Štefanija.

Ker sodišču ni znano njihovo prebiva-
lišče, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave oklica v Uradnem listu RS.

Dedičem je postavljena za skrbnico
Toškan Majda, Dekani 95.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Piranu

dne 6. 11. 1996

Dražbeni oklici

St 8/96-52 S-408

Okrožno sodišče v Novem mestu v skla-
du z določilom čl. 154/2 in 3 zakona o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93) v stečajnem postopku nad
dolžnikom Pionir, Gradbeno industrijsko
podjetje, p.o., Novo mesto – v stečaju, ob-
javlja

dražbeni oklic
Dne 20. 11. 1996 ob 15. uri bo v prosto-

rih stečajnega dolžnika na Kočevarjevi 1,
Novo mesto, javna dražba premoženja ste-
čajnega dolžnika, ki obsega:

– parc. št. 377/3 kamnolom v izmeri
1 ha 2 a 99 m2,

– parc. št. 380/4 pašnik v izmeri
91 a 34 m2,

– parc. št. 434/3 pot v izmeri 4 a 99 m2,

– parc. št. 417/3 dvorišče v izmeri
8 a 34 m2,

– parc. št. 417/2 poslovna stavba v izme-
ri 2 a 34 m2,

poslovna stavba v izmeri 1 a 4 m2,
poslovna stavba v izmeri 10 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 61 m2,
dvorišče v izmeri 1 ha 41 a 49 m2.
Izklicna cena za vse navedene nepre-

mičnine znaša 24,000.000 SIT in je določe-
na na podlagi cenilnih mnenj sodnih cenil-
cev Andreja Resmana z dne 15. 4. 1996 in
Jožeta Stariča z dne 1. 10. 1996.

1. Javne dražbe se lahko udeležijo vse
pravne in fizične osebe, in sicer morajo dra-
žitelji, ki so fizične osebe, pred pričetkom
javne dražbe, predložiti dokazilo, da so dr-
žavljani Republike Slovenije, dražitelji, ki
so pravne osebe s sedežem v Republiki Slo-
veniji pa morajo pred pričetkom javne draž-
be predložiti overjeno kopijo izpiska iz sod-
nega registra.

2. Dražitelji so dolžni vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene, ki mora biti
vplačana na žiro račun št. 52100-690-68375
pri Agenciji RS za plačilni promet, podruž-
nica Novo mesto in to dokažejo s predloži-
tvijo kopije nakazila pred začetkom javne
dražbe.

3. Varščina bo uspešnemu ponudniku
vračunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena
v roku 5 delovnih dni, brezobrestno.

4. Uspešni dražitelj mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo s stečajno upraviteljico v
roku 8 dni po končani dražbi, sicer mu varšči-
na zapade oziroma se zadrži. Kupec je  dol-
žan  celotno  kupnino  plačati  na  žiro račun
stečajnega dolžnika št. 5211-690-68375, v
15 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
V primeru, da kupnina  ne  prispe  v  15  dneh
na  žiro  račun  stečajnega  dolžnika,  se
kupoprodajna  pogodba  razdre  z  enostran-
sko  pismeno  izjavo  stečajne  upraviteljice,
varščina  pa  zadrži.

5. Premoženje se prodaja po načelu vi-
deno-kupljeno in zato stečajni dolžnik ne
daje nikakršnih jamstev ali garancij za kup-
ljeno premoženje.

6. Nepremičnine se izročijo kupcu v last
in posest, ko je kupnina v celoti plačana.

7. Prometni davek, stroške sestave ku-
poprodajne pogodbe in stroške zemljiškok-
njižnega prepisa je dolžan poravnati kupec
in niso vključeni v izklicno ceno.

8. Zemljišča – nepremičnine se prodaja-
jo bremen prosto, razen vpisanih služnost-
nih pravic hoje in vožnje, in sicer pri parc.
št. 417/3 v korist vsakokratnega lastnika
parc. št. 417/4, obe k. o. Gotna vas, ter pri
parc. št. 377/3, 380/4 in 417/2 v korist vsa-
kokratnega lastnika parc. št. 377/2, 379/2,
380/2, 380/3, 386/2, 391, 416/1, 546/8 in
377/4, vse vpisane v k. o. Gotna vas.

9. Vsa ostala določila, pomembna za od-
nose med prodajalcem – stečajnim dolžni-
kom in kupcem – uspešnim dražiteljem, bo-
do zajeta v kupoprodajni pogodbi.

10. Informacije o javni dražbi in ogled
je  možen  eno  uro  pred  začetkom  dražbe
oziroma  po  dogovoru  s  stečajno  upravi-
teljico Jožo Miklič, dipl. ek., na tel.
068/321-663.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 8. 11. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

I P 1519/95 R-120

To sodišče je po okrožni sodnici svetnici
Majdi Verstovšek, v pravdni zadevi tožeče
stranke Srečka Kovačiča, Vojkova 77, Ljub-
ljana, ki ga zastopa Brane Gorše, odvetnik
iz Ljubljane, proti toženi stranki Maximila-
nu Harterju, naslov neznan, zaradi plačila
30.000 DEM s pp, pcto. 2,600.000 SIT, dne
18. 9. 1996 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. SFRJ, št. 4/77 – 27/90, v nadaljevanju
ZPP) se toženi stranki: Maximilanu Harter-
ju, naslov neznan, postavlja začasna zastop-
nica Andreja Burja, strokovna sodelavka te-
ga sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v
pravdni zadevi I P 1519/95 vse dokler tože-
na stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 9. 1996

I P 363/96 R-132

To  sodišče  je  po  sodnici  mag.  Nini
Betetto, v pravdni zadevi tožeče stranke
1. Vojka Kramarja, 2. Matjaža Kramarja,
oba na naslovu Ulica 9. junija 15, Ljublja-
na, ki ju zastopa Jovan Šanovič, odvetnik v
Ljubljani, proti toženi stranki Maksimiljanu
Harterju, naslov neznan, zaradi plačila
30.000 DEM v tolarski protivrednosti, pct.
2,370.000 SIT, dne 17. 10. 1996 sklenilo:

na podlagi določila 4. točke 2. odstavka
84. člena zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. SFRJ, št. 4/77 – 27/90, v nadaljevanju
ZPP) se toženi stranki Maksimiljanu Har-
terju, naslov neznan, postavlja začasna za-
stopnica Irma Kirin Zakrajšek, strokovna
sodelavka Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi I P 363/96, dokler
ne bosta tožena stranka ali njen pooblašče-
nec nastopila pred sodiščem oziroma dokler
ji skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 10. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 56/96 S-402

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom KTL, Potiskana embalaža,
p.o., Ljubljana, Letališka 32, za dne 9. 12.
1996 ob 12.30, v konferenčni dvorani tega
sodišča.

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

St 48/96 S-403

To sodišče je s sklepom z dne 30. 10.
1996 pod opr. št. St 48/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra
Elektrozveze, p.o., Stegne 11, Ljubljana.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišče
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS
prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Andrej Marinc iz Ljubljane.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Agencija RS za sanacijo bank in hra-
nilnic, Trg republike 3, Ljubljana,

– Pap – Intel, p.o., Bravničarjeva 11,
Ljubljana

– Emona Merkur, d.d., Šmartinska 130,
Ljubljana,

– Republiška direkcija za blagovne re-
zerve, Dunajska 106, Ljubljana,

– Silvester Lednik, Roška 9, Ljubljana,
delavski zaupnik.

Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 30. 10. 1996.

St 52/96 S-404

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad  dolžnikom  Agrotehnika  trgovina,
d.o.o.,  Ljubljana,  Tržaška  132,  za  dne
9. 12. 1996 ob 13.30, v konferenčni dvorani
tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 30. 10. 1996

St 6/96 S-405

To sodišče razpisuje II. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi EM
Hidromontaža, d.o.o., Maribor – v steča-
ju, dne 11. 12. 1996 ob 10. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 29. 10. 1996

St 13/96-4 S-406

To sodišče je s sklepom opr. št. St 13/96
z dne 29. 10. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Sukno Zapuže, d.o.o., Za-
puže 10a, Begunje na Gorenjskem. Stečaj
je predlagal dolžnik sam, in sicer iz razloga,
da družba nima možnosti poravnave svojih
dolgov. Sodišče je ugotovilo, da so razlogi
za uvedbo stečajnega postopka podani.

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

Vse upnike stečajnega dolžnika Sukno
Zapuže, d.o.o., Zapuže 10a, Begunje na Go-
renjskem, pozivamo, da z vlogo v dveh iz-
vodih in dokazi prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev je določen za
7. 3. 1997 ob 11. uri, v sobi 113/I tega
sodišča.

Dolžniki Sukna Zapuže, d.o.o., Zapuže
10a, Begunje na Gorenjskem, naj brez odla-
šanja poravnajo svoje dolgove.

Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča 4. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 11. 1996

St 137/93 S-407

To sodišče je s sklepom St 137/93 dne
28. 10. 1996 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Milich Security Enginee-
ring, d.o.o., Mengeške skupine 9, Mengeš.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik iz-
briše iz sodnega registra.

Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 28. 10. 1996

St 39/96 S-410

To sodišče je s sklepom St 39/96 dne
7. 11. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Zagops Trzin, d.o.o., Habatova
10, Mengeš.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Marta Kalpič Zalar iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 2. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 11.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 7. 11. 1996

St 6/91 S-411

To sodišče je v stečajni zadevi PVC De-
sign, d.o.o., Likozarjeva 3, Kranj – v ste-
čaju, sklenilo:

z dnem 15. 10. 1996 se višja sodnica
Vesna Boštar razreši dolžnosti stečajne sod-
nice v stečajni zadevi PVC Design, d.o.o.,
Kranj – v stečaju.

Za stečajnega sodnika se s 15. 10. 1996
določi Janez Goličič, okrožni sodnik na tem
sodišču.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 30. 10. 1996

St 13/94 S-412

To sodišče razpisuje narok za obravnava-
nje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Brest Biodis, d.o.o., Stari trg
– v stečaju, za dne 19. 12. 1996 ob 13. uri, v
razpravni dvorani št. 30 tega sodišča.

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

St 15/94 S-413

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Brest Gaber, d.o.o., Stari

trg – v stečaju, za dne 19. 12. 1996 ob
12.30, v razpravni dvorani št. 30 tega so-
dišča.

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

St 23/94 S-414

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Brest, d.o.o., Cerknica – v
stečaju, za dne 19. 12. 1996 ob 13.30, v
razpravni dvorani št. 30 tega sodišča.

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

St 21/94 S-415

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Brest Lušin, d.o.o., Cerkni-
ca – v stečaju, za dne 19. 12. 1996 ob 12.
uri, v razpravni dvorani št. 30 tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 11. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 121/96 La-657

Megrad  Inženiring,  p.o. , Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 8 z dne 12. II. 1996 in
dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno je
bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju. Podaljšanje javnega po-
ziva je bilo objavljeno v dnevniku Delo dne
8. 3. 1996, 6. 4. 1996, 11. 6. 1996, 10. 8.
1996, 9. 9. 1996 ter 11. 10. 1996 in v Urad-
nem listu RS, št. 15/96, 20/96, 31/96, 45/96,
51/96 ter 57/96.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih sred-
stev se podaljša do vključno 11. 12. 1996.

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

Megrad Inženiring, p.o., Ljubljana

La-658

Podjetje SGP Tehnik, p.o., Stara cesta
2, Škofja Loka, podaljšuje rok za javni po-
ziv upravičencem (zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem) pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu delnic podjetja v
postopku lastninskega preoblikovanja.
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Javni poziv se podaljšuje do vključno
6. 12. 1996.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo dne 25. 7. 1996 in Uradnem listu
RS, št. 42-43 z dne 2. VIII. 1996.

Splošno gradbeno podjetje Tehnik, p.o.,
Škofja Loka

La-388

TP Potrošnja, p.o., Kidričeva 1, Za-
gorje ob Savi, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim
in upokojencem) k vpisu in vplačilu delnic
v okviru interne razdelitve in notranjega od-
kupa.

Podaljšanje roka traja 30 dni od objave v
časopisu.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Dnevnik 7. junija 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije po tel. 0601/61-274 ali osebno na
sedežu podjetja pri Darji Juvan.

TP Potrošnja, p.o., Zagorje ob Savi

Št. 67/96 La-660

Zarja Pleskarstvo Žalec, p.o., podalj-
šuje rok za odkup delnic iz notranjega od-
kupa, vsem upravičencem le-tega, v okviru
lastninskega preoblikovanja podjetja in to
do vključno 20. 12. 1996.

Odkup bo potekal na sedežu podjetja.
Denarna vplačila se izvedejo na privatiza-
cijski podračun št. 5075-698-90212 z na-
vedbo: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja in poziv upravičencem je bil objav-
ljen v Delu 22. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 46/96 z dne 23. VIII. 1996.

Dodatne informacije se dobijo na sedežu
podjetja vsak dan od 8. do 13. ure po telefo-
nu ali osebno.

Zarja Pleskarstvo, Žalec

La-661

Mlekarna Ptuj p.o., Ptuj, Čučkova ul.
6, podaljšuje javni poziv upravičencem v
interni razdelitvi in notranjem odkupu del-
nic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Večer dne 7. 4. 1996 in v Uradnem
listu RS dne 5. IV. 1996 ter na oglasnih
deskah podjetja.

Rok se podaljšuje do vključno 25. 11.
1996. Rok podaljšujemo zaradi omogočanja
vpisa potrdil za manj izplačane plače po
25.a/členu ZLPP.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delavnik na sedežu podjetja ali
po telefonu 062/771-127. Kontaktna oseba
je Pišek Mihaela.

Mlekarna Ptuj p.o.

La-662

Industrija in rudniki nekovin Kremen,
Novo mesto p.o., Rozmanova 9, Novo me-
sto, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Dolenjski list in Uradnem listu RS, št.
20/96 z dne 12. IV. 1996.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-

nic interne razdelitve in notranjega odkupa
se podaljša do 30. 11. 1996.

Vse dodatne informacije dobite na sede-
žu podjetja po tel. 068/322-315.

Kremen Novo mesto p.o.

Št. 93/96 La-663

Astra, zunanja trgovina, Ljubljana,
Dunajska 47 objavlja podaljšanje javnega
razpisa upravičnecem za notranji odkup, to
je za vpis in vplačila osnovnih vložkov z
gotovino s 50% popustom.

Javni razpis je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo dne 22. 5. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 27 z dne 24. V. 1996.

Razpis velja 30 dni od dneva objave.
Dodatne informacije dobite po telefonu

št. 13-10-092.
Astra zunanja trgovina, p.o.

Ljubljana

La-389

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), podjet-
je Termit, rudarsko podjetje kremenovih pe-
skov in oplemenitenje nekovin, p.o., na pod-
lagi programa o lastninskem preoblikova-
nju podjetja, ki ga je z odločbo št. LP
01101/1996-IZ z dne 18. 10. 1996 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privati-
zacijo, objavlja program lastninskega preob-
likovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Termit, rudarsko
podjetje kremenovih peskov in oplemeni-
tenje nekovin, p.o., Domžale, Ljubljan-
ska cesta 18.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota v Ljubljani, reg. št. vložka 1/930/00.

2. Matična številka: 5033896.
3. Dejavnost: 011119.
Osnovna dejavnost podjetja je pridobi-

vanje, predelava in prodaja kamnin, rudnin,
peska, gline, gramoza, proizvodnja, prede-
lava, prodaja livarskih in metalurških sred-
stev.

4. Pravna oblika organiziranosti
Termit, rudarsko podjetje kremenovih

peskov in oplemenitenje nekovin, p.o.,
Domžale, Ljubljanska cesta 18, je podjetje s
97,5% družbene lastnine in 2,5% deležem
podjetja Slovenske železarne, d.o.o., Ljub-
ljana, Gerbičeva 98.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe:

– Slovenske železarne, d.o.o. – 2,5%,
– Pokojninski sklad – 9,75%,
– Odškodninski sklad – 9,75%,
– Sklad RS za razvoj – 16,50%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 19,50% (največ),
– upravičenci iz notranjega odkupa –

39% (največ).
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
Podjetje Termit, rudarsko podjetje kre-

menovih peskov in oplemenitenje nekovin,
p.o., poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja), da lahko v roku 30 dni po objavi
tega oglasa in poziva v Uradnem listu RS,
v dnevnem časopisu Delo ter na oglasni
deski podjetja (s tem, da rok začne teči z
dnem zadnje objave), zamenjajo lastniške
certifikate za začasnice (kasneje delnice)
ter  tako  sodelujejo  pri  interni  razdelitvi
delnic.

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

Kolikor v navedenem roku ne bo vpisa-
nih vseh 20% delnic, bo z objavo internega
razpisa pričel teči 15-dnevni rok za vpis
delnic s strani ožjih družinskih članov, za-
poslenih v podjetju Termit, rudarsko pod-
jetje kremenovih peskov in oplemenitenje
nekovin, 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 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
Podjetje Termit, rudarsko podjetje kre-

menovih peskov in oplemenitenje nekovin,
p.o., poziva upravičence (vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojene delavce pod-
jetja), 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 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 progra-

ma notranjega odkupa, bodo upravičenci lah-
ko vplačevali na upravi podjetja Termit Dom-
žale, Ljubljanska cesta 18, Domžale, vsak de-
lovni dan od ponedeljka do petka od 9. do 13.
ure. Gotovinsko vplačane delnice se vplačajo
na poseben privatizacijski podračun z naved-
bo “plačilo kupnine za delnice podjetja v no-
tranjem odkupu” št. 50120-698-26955.
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Pravila notranjega odkupa in osnutek sta-
tuta bosta 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 9. do 13. ure, pri Kovač Martini, v
računovodskem sektorju podjetja, in sicer
po tel. 061/721-502 ali osebno na sedežu
podjetja.

Termit, p.o., Domžale

Razpisi delovnih mest

Št. 67/96 Ob-4706

Razpisna komisija Žito Gorenjka, d.o.o.,
na podlagi 89. člena statuta podjetja razpi-
suje delovno mesto

glavnega direktorja podjetja
Kandidat mora poleg splošnih, zakonsko

opredeljenih, izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– visoka izobrazba ekonomske smeri,
– da ima managerske sposobnosti,
– da obvlada en tuj jezik.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev in kratkim življenjepisom naj kandidati
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov: Žito
Gorenjka, d.o.o., Lesce, Rožna dolina 8 (za
razpisno komisijo).

Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
30 dni po objavi razpisa.

Žito Gorenjka, d.o.o.
razpisna komisija

Št. 00-345/1 Ob-4724

Zavod za zdravstveno varstvo Koper ob-
javlja prosto delovno mesto

direktorja Zavoda za zdravstveno var-
stvo Koper.

Od kandidatov pričakujemo, da bodo po-
leg zakonsko določenih pogojev izpolnje-
vali še naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba s speciali-
zacijo zavodove dejavnosti,

– 5 let specialistične strokovne prakse,
– da predložijo program dela zavoda.
Delovno razmerje sklene kandidat za

mandat direktorja, ki traja štiri leta, s pol-
nim delovnim časom.

Prijavo z življenjepisom in dokazila o
izpolnjevanju pogojev pošljite v zaprti ku-
verti v 8 dneh po objavi na naslov: Zavod za

zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo na-
brežje 4/a, 6000 Koper, z oznako “za razpi-
sno komisijo”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30
dneh po končanem razpisu.

Zavod za zdravstveno varstvo Koper

Št. 108-1/96 Ob-4770

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 73. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega državne-

ga tožilca na Državnem tožilstvu Repub-
like Slovenije.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto vrhovnega državnega tožilca, določene
v tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
zakona o državnem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 122-40/95 Ob-4777

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

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na

civilnem oddelku Višjega sodišča v Celju;
b)
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

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

Okrožnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljub-
ljani;

c)
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Celju,
– 3 prosta mesta okrjanih sodnikov na

Okrajnem sodišču na Jesenicah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Krškem,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Murski Soboti,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Piranu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Sevnici,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-

tev na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Razpisi
javnih natečajev

Obvestilo
Ob-4784

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
RS obvešča:

– zaključen je javni razpis Sofinancira-
nje izvedbe programov osnovnega usposab-
ljanja podjetnikov, objavljen v Uradnem li-
stu RS, št. 19/96,

– zaključen je javni razpis Sofinancira-
nje specialističnega svetovanja v malem
gospodarstvu, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 50/96,

– zaključen je javni razpis Sofinancira-
nje iniciranja in nadaljevanja izvedbe pro-
jektov mednarodne tehnične pomoči Repub-
like Slovenije in bilateralnih mednarodnih
aranžmajev s področja malega gospodarstva,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 50/96.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Popravek
Ob-4756

V javnem razpisu za izdelavo PGD in
PZI projekta športne dvorane pri Osnovni
šoli Mozirje, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 61 z dne 4. XI. 1996, Ob-4582, se
7. in 8. točka pravilno glasita:

7. Ponudbe v zapečatenih kuvertah z oz-
nako “Ne odpiraj” je potrebno dostaviti do
25. 11. 1996 do 10. ure, v tajništvo Občine
Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 Mozirje.

8. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 12. uri, v sejni sobi Občine Mozirje.

Občina Mozirje

Popravek
Ob-4784

V javnem razpisu za izbiro izvajalca iz-
vedbe zaščite proti toči, ureditve delovne
lope ter izvedbo hladilniškega boksa, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 62 z dne
8. XI. 1996, Ob-4675, se:

– preambula pravilno glasi:
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Go-

rica – Sadjarski center Bilje, objavlja na
podlagi pooblastila Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljublja-
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na, Parmova 33 in na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

– I. točka pravilno glasi:
1. Naročnik:  Ministrstvo  za  kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljublja-
na, Parmova 33.

Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

Sadjarski center Bilje

Št. 016-11-1/96 Ob-4700

Na  podlagi  določil  odredbe  o  postop-
ku  za  izvajanje  javnega  razpisa  za
oddajo  javnih  naročil  (Ur.  l.  RS,  št.
28/93),  objavlja  Univerza  v  Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,  Ljubljana,  Vrazov
trg 2, za Inštitut za mikrobiologijo in imu-
nologijo

javni razpis
za izbiro dobavitelja za visokotlačni

parni sterilizator s pripadajočo opremo
I. Kupec: Medicinska fakulteta Univer-

ze v Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo in
imunologijo, Zaloška 4, Ljubljana.

II. Predmet razpisa je nabava visokot-
lačnega parnega sterilizatorja s pripadajočo
opremo:

– visokotlačni parni sterilizator,
– zunanje mere: 1.925×1.600×1.730 mm,
– mere komore: 1.050×680×1.330 mm,
– višina vnosa: 400 mm,
– volumen: 12 STE (ca. 950 L),
– s standardno opremo dodelan za mi-

krobiološko sterilizacijo.
Dodatna oprema:
– notranji voziček,
– mere: 770×660×1.245 mm (V×Š×G).
Transportni voziček:
– mere: 1.175×670×1.535 mm (V×Š×G).
III. Razpisna dokumentacija: podrobnej-

še informacije glede razpisa so zainteresira-
nim na voljo na Inštitutu za mikrobiologijo
in imunologijo, Zaloška 4, Ljubljana, pri
Mileni Mramor, ek., tel. 061/302-795, faks
302-895.

IV. Orientacijska vrednost naročila je ca.
300.000 DEM.

V. Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu uvodoma navedene
odredbe.

VI. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta in reference,
– cena vključno s prometnim davkom,
– plačilni pogoji,
– servis,
– garancija,
– aparat mora biti nostificiran za sloven-

ski trg.
VII. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po

objavi v Uradnem listu RS, in sicer po pošti,
naslovljeni priporočeno na MF, Inštitut za
mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4,
1105 Ljubljana z oznako “Ne odpiraj, pon-
duba!” in navedba.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12.
1996 ob 9. uri v prostorih Inštituta za mi-
krobiologijo in imunologijo Medicinske fa-
kultete v Ljubljani, Zaloška 4.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pri-
sotni predstavniki pisna pooblastila za za-
stopanje.

IX. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa.

X. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
zakonitem roku.

Medicinska fakulteta v Ljubljani

Ob-4701

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Podjetje za
vzdrževanje avtocest p.o., po pooblastilu
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., za potrebe opravljanja strokovnih in
tehničnih nalog pri gradnji in vzdrževanju
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izvedba vodovodnega
priključka na počivališče Studenec
Orientacijska vrednost: 6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na upravi Podjetja za
vzdrževanje avtocest, Ljubljana, Grič 54
(Smodinovec) v sobi 303, in sicer 18. 11.
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 ponovni javni razpis predlo-
žite do vključno 2. 12. 1996 do 11.30 v
tajništvu (soba 308) Podjetja za vzdrževa-
nje avtocest, Ljubljana, Grič 54. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: “Ne od-
piraj, ponudba za izvedbo vodovodnega pri-
ključka na počivališče Studenec”.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 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

Ob-4702

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 Vzgojno vars-
tveni zavod Litija

ponovni razpis
za nabavo parno konvekcijske peči
1. Naročnik: Vzgojno varstveni zavod

Litija, Bevkova ul. 1, Litija.
2. Predmet razpisa: dobava parno kon-

vekcijske peči zmogljivosti 500 otroških ko-
sil s točno določeno dodatno opremo, ki je
zajeta v ceni.

3. Orientacijska vrednost: 3,000.000 SIT.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in rezervnih delih,
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe.
5. Pri izbiri bodo upoštevane tiste po-

nudbe, ki bodo izpolnjevale razpisane po-
goje:

– naročnik se ne obvezuje, da bo najce-
nejšo ponudbo izbral kot najugodnejšo,

– ponudnik ne more zahtevati odškod-
ninskih zahtev.

6. Ponudbo z vso ustrezno dokumentacijo
je potrebno oddati v zapečateni kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj – javni razpis” v roku 10
dni po objavi, na naslov: Vzgojno varstveni
zavod Litija, Bevkova ulica 1, 1270 Litija.

7. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po izteku razpisa v prostorih VVZ
Litija; ob 10. uri.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

9. Dodatne informacije lahko zainteresi-
rani prejmejo v VVZ Litija pri kontaktni
osebi Majdi Sinigoj, tel. 881-378.

VVZ Litija

Št. 145/96 Ob-4705

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 Šentilj

javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo pritličja

zdravstvenega doma Šentilj (splošna
ordinacija) in zamenjava radiatorjev na
Osnovni šoli Sladki Vrh – enota Vranji

Vrh
A) Adaptacija pritličja zdravstvenega do-

ma Šentilj (splošna ordinacija).
B) Zamenjava radiatorjev na Osnovni šo-

li Sladki Vrh, enota Vranji Vrh.
1. Investitor: Občina Šentilj, Šentilj 69,

Šentilj.
2. Predmet razpisa:
a) Adaptacija zdravstvenega doma Šen-

tilj (strojne instalacije, elektroinstalacije,
gradbena dela),

b) Zamenjava radiatorjev na Osnovni šo-
li Sladki Vrh, enota Vranji vrh (demontaža
in montaža radiatorjev, podaljšanje in kraj-
šanje cevi).

3. Lokacija objekta:
a) V naselju Šentilj, Šentilj 50,
b) V naselju Vranji Vrh, Krajevna skup-

nost Sladki vrh.
4. Predvideni rok pričetka del je 23. 12.

1996.
5. Investitor si pridrži pravico oddati del-

ni obseg del od razpisanega, ponudnik nima
pravice do uveljavitve odškodnine iz tega
naslova.

6. Dokumentacija: popise del dobijo po-
nudniki vsak delovni dan od 7. do 15. ure na
sedežu Občine Šentilj. Za dvig dokumenta-
cije je potrebno vplačati nepovratnih sred-
stev v višini 3.000 SIT na žiro račun Občine
Šentilj, št. 51800-630-25573.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika (točen

naslov),
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev in izja-

vo, da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– rok izvedbe, terminski plan,
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– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-

jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
adaptacijo zdravstvenega doma Šentilj in
zamenjava radiatorjev na Osnovni šoli Vra-
nji Vrh” je potrebno dostaviti v zaprtih ku-
vertah na naslov Občine Šentilj, Šentilj 69,
2212 Šentilj.

Kuverte morajo tako opremljene dospeti
na sedež občine (ne glede na način prenosa)
do 2. decembra 1996 do 10. ure.

Kuverta I mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– garancijski rok,
– navedbo pooblaščene osebe,
– navedbo imena podizvajalcev z izjavo,

da jamči za kakovost del podizvajalcev,
– izjavo, da je seznanjen z obsegom del,
– izjavo, da je usposobljen izvesti dela

po tem razpisu.
Kuverta II mora vsebovati:
– ponudbo v tolarjih za
a) adaptacijo zdravstvenega doma Šen-

tilj,
b) zamenjava radiatorjev na Osnovni šo-

li Vranji vrh.
10. Nepopolne ponudbe in nepravilno

opremljene kuverte ne bodo upoštevane.
11. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,

v ponedeljek 2. decembra 1996 ob 12. uri v
prostorih Občine Šentilj, sejna soba.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Šentilj na
tel. 651-133 (Jože Štromajer).

Občina Šentilj

Ob-4709

Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva
ul. 7, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postop-
kih  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 na Ptuju,

Krempljeva ul. 7.
2. Predmet razpisa: opravljanje storitev

čiščenja poslovnih prostorov v zgradbi so-
dišča v Krempljevi ul. 7 na Ptuju, v skupni
izmeri ca. 1.500 m2.

3. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je 1. januar 1997.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

5. Ogled prostorov bo mogoč v roku treh
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS po
14. uri. Dodatne informacije dobijo ponud-
niki pri sekretarju Okrožnega sodišča na
Ptuju Strelec Marjanu vsak delovni dan med
8.30 in 10.30, tel. 062/772-001.

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-
rih izvaja svoje delo.

8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v
zaprti ovojnici na naslov “Okrožno sodišče
na Ptuju, Krempljeva ul. 7”, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za čiščenje poslovnih pro-
storov,” z oznako ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, če je bila v roku, določenem v prejšnji
točki oddana v vložišču Okrožnega sodišča
na Ptuju, Krempljeva ul. 7, Ptuj ali priporo-
čeno poslana po pošti.

11. Javno odpiranje ponudb bo ob 13. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 9. točke
v sobi št. 26/II Okrožnega sodišča na Ptuju,
Krempljeva ul. 7. Če bo dan po poteku roka
iz 9. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb naslednji delovni dan. Predstavniki po-
nudnikov,  ki  bodo  prisotni  na  odpiranju,
morajo  imeti  s  seboj  pooblastilo  za
zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete v skladu z zahtevami razpisa.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ob-4710

Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva
ul. 7, objavlja na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopkih
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

varovanje poslovnih prostorov
1. Naročnik: Okrožno sodišče na Ptuju,

Krempljeva ul. 7.
2. Predmet razpisa: opravljanje fizične-

ga in tehničnega varovanja poslovnih pro-
storov v zgradbi sodišča v Krempljevi ul. 7
na Ptuju.

3. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev znaša 5,000.000 SIT letno.

4. Rok za izvedbo del: predviden prev-
zem del je 1. januar 1997.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Ogled prostorov bo mogoč v roku treh
dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS po
14. uri. Dodatne informacije dobijo ponud-
niki pri sekretarju Okrožnega sodišča na
Ptuju Strelec Marjanu, vsak delovni dan med
8.30 in 10.30, tel. 062/772-001.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– izpolnjevanje pogojev v skladu z za-
konom o zasebnem varovanju in obveznem
organiziranju službe varovanja (Ur. l. RS,
št. 32/94);

– kakovost in celovitost ponudbe;
– reference ponudnika;

– konkurenčnost cene;
– plačilni pogoji;
– druge posebne ugodnosti.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati v

zaprti ovojnici na naslov “Okrožno sodišče
na Ptuju, Krempljeva ul. 7”, z oznako “Ne
odpiraj – ponudba za varovanje poslovnih
prostorov,” z oznako ponudnika.

9. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

10. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, če je bila v roku, določenem v prejšnji
točki oddana v vložišču Okrožnega sodišča
na Ptuju, Krempljeva ul. 7, Ptuj ali priporo-
čeno poslana po pošti.

11. Javno odpiranje ponudb bo ob 14. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 9. točke
v sobi št. 26/II Okrožnega sodišča na Ptuju,
Krempljeva ul. 7. Če bo dan po poteku roka
iz 9. točke dela prost dan, bo odpiranje po-
nudb  naslednji  delovni  dan.  Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju,
morajo  imeti  s  seboj  pooblastilo  za
zastopanje.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete v skladu z zahtevami razpisa.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Okrožno sodišče na Ptuju

Ob-4712

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 preplastitev

vozišča, ureditev pločnika in obnovo
podpornega zidu v ulici Za gradom v

Semedeli
1. Naročnik: Mestna občina Koper, Ver-

dijeva 10, Koper.
2. Predmet razpisa:
A) oddaja del za ureditev vozišča in ploč-

nika v križišču s Kraljevo ulico,
B) oddaja del za preplastitev vozišča uli-

ce Za gradom,
C) oddaja del za obnovo podpornega zi-

du v serprentini.
Dela bodo potekala fazno. Naročnik si

pridržuje pravico, da ne odda vseh del.
3. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo v tajništvu urada za gospodarske
javne službe in promet Mestne občine Ko-
per, Verdijeva 10, soba 214, vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, 8 dni od dneva objave.

Vsa morebitna pojasnila k razpisni do-
kumentaciji se dobijo na istem naslovu ali
po tel. 066/446-244 pri Klinar Rafu.

4. Vsebina ponudbe: ponudba mora po-
leg elementov določenih z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) vsebovati:

– ponudbeni predračun za posamezna de-
la z vključenim prometnim davkom,

– plačilne pogoje,
– fiksnost cen,
– opcijo ponudbe,
– reference,
– odgovornega nosilca razpisne naloge,
– žig in podpis odgovorne osebe,
– podpisano izjavo, ponudnika, da je pri

sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje.
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5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, zaključka pa 60 dni od
podpisa pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so zlasti:

– ponudbena cena,
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika in morebitnih po-

dizvajalcev,
– kadrovska, organizacijska in tehnična

usposobljenost,
– plačilni pogoji in morebitne dodatne

ugodnosti.
Investitor ni obvezen sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno, ustrezno dokumentacijo v za-
pečateni ovojnici, z napisom “Ne odpiraj –
Javni razpis za izbiro izvajalca za preplasti-
tev vozišča, ureditev pločnika in obnovo
podpornega zidu v ulici Za gradom v Seme-
deli”, na naslov: Mestna občina Koper, Urad
za gospodarske javne službe in promet, Ver-
dijeva 10, 6000 Koper.

Rok za vložitev ponudb je 11. dan od
objave razpisa, do 12. ure.

8. Odpiranje ponudb: o datumu javnega
odpiranja ponudb bodo ponudniki pravoča-
sno pisno obveščeni. Upoštevane bodo pri-
jave, ki bodo oddane do predpisanega roka
osebno ali po pošti.

9. Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo predlo-
žiti pisna pooblastila za zastopanje pri odpi-
ranju ponudb.

10. Stroške priprave ponudbe nosijo po-
nudniki sami.

11. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene pravočasno prispele
na naslov naročnika.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Mestna občina Koper

Ob-4711

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
Občina Idrija objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo in tisk

karte mesta Idrija
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,

Idrija.
2. Predmet razpisa: izdelava in tisk karte

mesta Idrija v formatu velikosti D2 in na-
kladi 3000 ali 5000 izvodov.

Celotno delo bo obsegalo: kartografsko
obdelavo, tisk, zgibanje karte ter njeno do-
delavo – tisk, razrez, plastificiranje in lep-
ljenje ovitka.

Prva stran karte:
– karta mesta Idrija v merilu 1 : 5000 z

ustrezno opremo,
– topografski del: prikaz reliefa, hidro-

grafske mreže, gozdnih površin, cestnega
omrežja in situacijski prikaz posameznih
stavb,

– tematski del: imena ulic, označitev tu-
rističnih in drugih pomembnih objektov,

– dodatne informacije: abecedni seznam
ulic, seznam telefonskih številk, legenda s
kartografskimi znaki.

Druga stran:
– prikaz  ožjega  mestnega  jedra  v

povečanem merilu – tridimenzionalni pri-
kaz,

– 50 barvnih fotografij formata
4,5 cm × 4,5 cm,

– ostali tekst v štirih jezikih, skupaj ok-
virno 8 strani rokopisa.

Celotna uskladitev karte z ostalimi in-
formacijami na tej strani je v izključni pri-
stojnosti naročnika.

Izdelava karte temelji na kvalitetnem
110–150 g papirju.

Ponudba naj predvidi naslednje variante
izdelave:

a) karta formata 50 cm × 70 cm s platni-
cami: trde, 250 g PPR papir, plastificirane,
dolepljene na karto,

b) karta tiskana na formatu 85 cm × 67 cm
brez posebej dodanih platnic,

c) posebej za naklado 3000 izvodov in
za 5000 izvodov.

3. Orientacijska vrednost del je
1,500.000 SIT.

4. Predlagani rok pričetka del je: 10. 12.
1996

Rok izdelave in tiska je 14. 2. 1997.
5. Predvideni način plačila: plačilo v 30

dneh po izidu karte mesta Idrija.
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi

ne dokonča pogodbenih del v dogovorje-
nem roku, plača pogodbeno kazen v višini
1% za vsak prekoračen dan.

6. Merila za izbor:
– celovitost, metodologija in tehnologija

izvedbe,
– reference ponudnika,
– ponudbena vrednost in finančni pogo-

ji.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe z

najnižjo ceno, temveč presoja in izbira naj-
ugodnejšo ponudbo po zgoraj navedenih
merilih.

7. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in naslov ponudni-

ka,
– dokazila o registraciji,
– vzorec pogodbe s ponudnim predraču-

nom,
– vsebinsko opredelitev materialov in

tehnologije dela izhajajoč iz zahtev 2. točke
tega razpisa,

– ponudbeno vrednost in finančne po-
goje.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo iz razpisnih pogojev z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za izbiro izvajalca za izde-
lavo in tisk karte mesta Idrija” morajo na
naslov naročnika prispeti do 27. novembra
1996 do 11.ure.

9. Odpiranje ponudb bo v sredo, 27. no-
vembra 1996 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Idrija, Mestni trg 1, Idrija.

10. Ponudniki se udeležujejo razpisa na
lastne stroške in ob lastnem tveganju. Po-
nudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Idrija

Št. 110-1/95 Ob-4713A

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: Ugotavljanje sposobnosti
za izvajanje del na področju informatike

za leto 1997
Razpisno  dokumentacijo  dobite  (pla-

čilo materialnih stroškov) na Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic), in sicer od 20. do 22. 11. 1996, stro-
kovne  informacije  pa  vam  posreduje
Cveto  Gregorc,  ml.  dipl.  fiz.  (tel.
061/13-24-222).

Merila za izbiro ponudnika so strokovna
usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 12. 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 “Ugotavljanje
sposobnosti za izvajanje del na področju
informatike “. - C.G.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-4713B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt za izvedbo (PZI)

sanacije brežin ob cesti
Kuželj-Srobotnik ob Kolpi-Mirtoviči
Razpisno  dokumentacijo  dobite  (pla-

čilo materialnih stroškov) na Direkciji Re-
publike Slovenije za ceste, Dunajska 48,
Ljubljana, v sobi št. 126/I (pri Ireni Sku-
bic), in sicer od 20. do 22. 11. 1996, stro-
kovne  informacije  pa  vam  posreduje
Metka Marinček, 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 2. 12. 1996 do 10.30 ure 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 “Projekt za
izvedbo sanacije brežin ob cesti Kuželj.” -
M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 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.
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Št. 110-1/95 Ob-4713C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava 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 20. do 22. 11. 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 3. 12. 1996 do 8.30 ure 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 3. 12. 1996
ob 9. 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-4713Č

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 predhodno ugotavljanje sposobnosti

Na javni razpis se lahko prijavijo vse
organizacije – laboratoriji, ki so registrirani
za to dejavnost.

Prijavi morajo priložiti:
– veljavno registracijo pri pristojnem so-

dišču, staro največ 60 dni, iz katere je razvi-
den njihov pravni položaj,

– če je laboratorij samostojna pravna
oseba, mora biti kontrola kakovosti njegova
osnovna dejavnost,

– če je laboratorij v sestavi izvajalca del,
mora biti organiziran kot tehnološka enota
v podjetju,

– dokazila (USM, ZAG),
– da je laboratorij usposobljen za izvaja-

nje vseh preiskav, potrebnih za ugotovitev
skladnosti določenega dela z zahtevami
standardov in posebnih tehničnih pogojev
da zaposluje ustrezno število strokovnih so-
delavcev, kar dokazuje z navedbo izobraz-
be, delovnimi izkušnjami in z navedbo po-
dročja dela (asfalt, beton, geomehanika...),

– izjavo, da ima v lasti ali dolgoročnem
zakupu vso potrebno opremo in prostore.

Dokazila o sposobnosti laboratorija za
kontrolo kakovosti izvajanja razpisanih del
so lahko za posamezno področje ali za sklop
del za kontrolo kakovosti materialov in
vgrajevanja.

Kriteriji za priznanje sposobnosti so:
– strokovna usposobljenost in izkušenost

kadrov,
– opremljenost laboratorija.
Prijava na javni razpis za priznanje spo-

sobnosti za kontrolo kakovosti lahko vsebu-
je varianto možnost in sicer

– za celotno področje RS ali
– za posamezne regije (Gorenjska, Šta-

jerska, Primorska, itd.)
Komisija, ki jo bo imenoval investitor

bo na osnovi ponudb prispelih na javni raz-
pis, po predhodnem preverjanju vseh nave-
denih podatkov, ocenila organizacije – la-
boratorije za izvajanje razpisanih del. Inve-
stitor bo najkasneje v 45 dneh po prejemu
ponudb odločil katerim ponudnikom prizna
sposobnost.

Izbranim organizacijam – laboratorijem
bo sposobnost priznana za dobo l leta, z
možnostjo podaljšanja za vsako naslednje
leto, po predhodnem preverjanju izpolnje-
vanja razpisnih pogojev.

Izbrane organizacije bodo na poziv in-
vestitorja dale ponudbe za kontrolo del na
posameznem gradbišču, po programu test-
nih preiskav, ki ga bo potrdil investitor.

Strokovne informacije vam posreduje
Lado Kavčič, inž. (tel. 061/13-11-205).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 2. 12. 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 “Ugotavljanje
sposobnosti za kontrolo kakovosti.” - L.K.

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Ob-4715

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad za standardizacijo in meroslovje, Kot-
nikova 6, Ljubljana, na podlagi določil za-
kona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije, odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in v skladu z zako-
nom o meroslovju (Ur. l. RS, št. 1/95) ob-
javlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izdelavo in dobavo pečatnih nalepk
1. Predmet razpisa je izdelava in dobava

70.000 pečatnih nalepk z UV barvo z na-
slednjimi zahtevami:

– format:  izsekane  nalepke  dimenzij
20 × 8 mm na listu formata A4,

– osnova nalepk je bela barva, zelen tisk
in ena UV barva.

2. Orientacijska vrednost razpisa znaša
4,000.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave je 31. 12. 1996.
4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Uradu za standardizacijo in meroslovje, Ob-
močna enota za overjanje in nadzor, Grud-
novo nabrežje 17, Ljubljana, pri Mirku Ko-

cuvanu, tel. 061/210-722, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.

5. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu
z 12. členom citirane odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in razpisnimi pogoji naročnika.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancijski pogoji in
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je 22. 11. 1996 do
9. ure. Ponudbe se oddajo v vložišču Urada
za standardizacijo in meroslovje, Območna
enota za overjanje in nadzor, Grudnovo na-
brežje 17, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
22. 11. 1996 ob 10. uri, v prostorih Urada za
standardizacijo in meroslovje, Območna
enota za overjanje in nadzor, Grudnovo na-
brežje 17, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Urad za standardizacijo in meroslovje

Ob-4721

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 javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za oddajo naročila: izdelava študije
upravičenosti povečanje kapacitete

proge Divača–Koper
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava študije upra-

vičenosti na podlagi zahtev, ki so podane v
razpisni dokumentaciji.

3. Rok izdelave naloge: rok za dokončan-
je naloge je opredeljen v razpisni dokumen-
taciji, teči pa prične z dnem, ko je z izbran-
im ponudnikom podpisana pogodba.

4. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani izvajalci dvignejo ob predložitvi
potrdila o plačilu, na Slovenskih železni-
cah, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tajniš-
tvo Službe za strategijo in razvoj, II. nad-
stropje, soba 229, od 18. 11. 1996 do 22. 11.
1996 med 9. in 12. uro.

Kupnina v vrednosti 6.000 SIT mora biti
nakazana na žiro račun SŽ, d.d., – Infra-
struktura, št. 50100-601-5014744.

Ponudniki, ki so kupili razpisno doku-
mentacijo za javni razpis, ki je bil pred-
hodno objavljen, lahko to dokumentacijo
uporabijo za pripravo ponudbe za ponovni
javni razpis. Sprememba, ki jo mora po-
nudnik upoštevati, je le datum oddaje po-
nudbe, objavljen v ponovnem javnem raz-
pisu.
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Informacije o ponovnem javnem razpisu
lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri
Miru Černetu, tel. 1320-344.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

6. Oddaja ponudb: rok za oddajo ponudb
je ponedeljek, 16. 12. 1996, do 8.30 na Slo-
venskih železnicah, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana, tajništvo Službe za strategijo in
razvoj, soba 229, II. nadstropje.

Ponudbena dokumentacija z oznako:
“Ne odpiraj. Študija upravičenosti Koper–
Divača”  mora  biti  oddana  v  zaprti
ovojnici.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo v ponedeljek, 16. 12. 1996, ob
9. uri na Slovenskih železnicah, Kolodvor-
ska ul. 11, Ljubljana, tajništvo Službe za
strategijo  in  razvoj,  soba  229,  II.  nad-
stropje.

8. Obvestilo o izboru: o izboru bodo po-
nudniki pisno obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Slovenske železnice
Služba za strategijo in razvoj

Ob-4722

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Ve-
lenje, objavlja na podlagi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projekta

PGD in PZI za centralno otroško igrišče
v Velenju

1. Naročnik: Mestna občina Velenje.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD in PZI za centralno otroško igrišče v
Velenju v skladu z idejnim projektom, ki ga
je izdelal ZUV št. 1223/94-IDZ.

3. Rok za izdelavo projekta je največ dva
meseca od dneva sprejetja sklepa o izboru
izvajalca.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– registracija dejavnosti in potrdila o iz-
polnjevanju pogojev za opravljanje razpisa-
nih del,

– cena in plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference ponudnika in reference po-

sameznih projektantov in podizvajalcev.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
5. Razpisno dokumentacijo in ostale in-

formacije dobite na Uradu za negospodar-
ske javne službe Mestne občine Velenje,
Efenkova ul. 61, tel. 063/854-463 od 7. do
15. ure.

6. Rok za oddajo ponudb je 28. 11. 1996
do 12. ure na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Urad za negospodarske javne službe,
Efenkova ul. 61, p.p. 191.

7. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni kuverti in označene z napisom “Ne od-
piraj – javni razpis za projektiranje central-
nega otroškega igriča!”

8. Odpiranje ponudb bo 29. 11. 1996 ob
11. uri v prostorih Mestne občine Velenje,
soba št. 1/I, Titov trg 1, Velenje.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
desetih dneh od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Velenje

Ob-4730

Na podlagi 27. člena zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), pravil-
nika o raziskovalnih programih za uresniče-
vanje nacionalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in Mini-
strstvo za šolstvo in šport Republike Slove-
nije objavljata

javni razpis
za izbiro predlogov projektov v okviru

ciljnega raziskovalnega programa Šport
1. Naročnika:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Republike Slovenije in
– Ministrstvo za šolstvo in šport Repub-

like slovenije.
2. Predmet razpisa so raziskave v okviru

ciljnega raziskovlanega programa Šport.
3. Razpisani programski sklopi:
3.1. Ekonomski pomen slovenskega

športa
Opredelitev problema
Osnovna razloga za predlagano projekt-

no raziskavo sta:
1. vse večji pomen športa v Sloveniji in

primerjalne prednosti, ki jih ima država v
(ekonomskem) uveljavljanju športa;

2. vključitev države med tiste napredne
članice Sveta Evrope (in s tem njeno uvelja-
vitev), ki sodelujejo pri raziskovanju odno-
sa med športom in ekonomijo.

Šport postaja pomembnejša oblika ak-
tivnega izkoriščanja prostega časa in po-
memben dejavnik dviga kakovosti prispev-
ka človeškega dejavnika v ustvarjanju pro-
dukta. Po tranzicijski in separacijski depre-
siji BDP Slovenije od leta 1993 spet raste.
V takšnih okvirih postaja ekonomski pomen
športnih aktivnosti vse večji. Zato je dobil
šport ustrezno mesto v strategiji gospodar-
skega razvoja Slovenije.

Šport postaja samostojna ekonomska ak-
tivnost: pri povečevanju BOD hkrati vpliva
praktično na vse dejavnike njegovega
ustvarjanja; najprej na zaposlitev pri pro-
izvodnji športnih rekvizitov in storitev, ven-
dar pa tudi v izkoriščanju naravnih danosti -
povezano s turizmom, pri spodbujanju teh-
nološkega razvoja, izumov, iznajdb in ino-
vacij pa tudi pri razvijanju menedžerskega
in podjetniškega duha.

Slovenija do sedaj še ni bila vključena v
raziskave ekonomije športa, čeprav komite
za razvoj športa pri Svetu Evrope že razi-
skuje to področje v novih članicah Sveta
Evrope iz Srednje in Vzhodne Evrope. Z
vstopom naše države se ponuja možnost pri-
merjave ekonomske vloge športa.

Cilji raziskave
Temeljni cilj je analizirati financiranje

slovenskega športa in njegov povratni tržni
učinek, ki je že zdaj pomemben, z nadalj-
njim razvojem standarda pa bo še pomem-
bnejši.

3.2. Športnorekreativna dejavnost Slo-
vencev

Opredelitev problema
S to raziskavo se sistematično proučuje

športnorekreativno aktivnost odraslih pre-
bivalcev Republike Slovenije na podlagi an-
ket slovenskega javnega mnenja. Primerjal-

na prednost raziskave je v tem, da daje mož-
nost konsistentnega internega preverjanja,
ker so temeljne značilnosti vzorca merjenih
oseb bazično definirane in kot take nespre-
minjane vse od začetka raziskovanja leta
1973. Longitudinalnost študije daje rezulta-
tom realnejšo vrednost, saj se skozi daljše
obdobje izkristalizirajo nekatere zakonito-
sti.

Cilji raziskave
Temeljni cilj raziskovanja je ugotoviti

načine in oblike športnorekreacijskega
udejstvovanja odraslih prebivalcev Repub-
like Slovenije. Drugi pomembni cilj je ugo-
toviti, s katerimi športnimi panogami se ti
največ ukvarjajo. Tretji cilj je ugotoviti, ali
pri tem prihaja do razlik po spolu, starosti in
izobrazbi.

3.3. Analiza razvojnih trendov motorike
in morfologije in relacij obeh s psihološki-
mi in sociološkimi dimenzijami otrok in
mladine od 7. do 18. let starosti

Opredelitev problema
Problem lahko razdelimo na vsaj dva

segmenta:
1. Ugotavljanje povezanosti motoričnih

dimenzij z drugimi dimenzijami psihoso-
matičnega statusa človeka. Gre za multidi-
menzionalni pristop k obravnavanju člove-
ka, ki zahteva visoko raven sodelovanja raz-
ličnih antropoloških znanosti. Na eni strani
gre za proučevanja gibanja človeka, na dru-
gi pa za ugotavljanje povezanosti oziroma
odvisnosti variabilnosti rezultatov gibanja
od morfoloških, funkcionalnih, kognitivnih,
konativnih in drugih dimenzij psihosoma-
tičnega statusa človeka.

2. Proučevanje razvojnih značilnosti
morfoloških in motoričnih potencialov otrok
v času pospešenega razvoja. Omenjene spo-
sobnosti je v tem starostnem obdobju mo-
goče zelo učinkovito spreminjati in z njimi
vplivati na usklajenejši razvoj različnih di-
menzij osebnosti. Nepoznavanje teh zako-
nitosti pomeni v praksi nestrokovno ravna-
nje z otroki (neustrezna uporaba športnih
sredstev, neustrezno opredeljevanje obreme-
nitev, vsebin in metod dela v procesu šport-
ne vzgoje in treninga otrok in mladine).

Cilji raziskave
– odkriti zakonitosti odvisnosti motori-

ke učencev in učenk osnovnih in srednjih
šol od njihovih antropometrijskih, konativ-
nih, kognitivnih in socialno-statusnih zna-
čilnosti. Te zakonitosti bomo poskušali ugo-
toviti ločeno za vsako starostno skupino
(7-18 let), ločeno po spolu;

– ugotoviti razvojne tendence vsakega od
zgoraj navedenih podprostorov psihosoma-
tičnega statusa človeka;

– ugotoviti spreminjanje strukture med-
sebojne povezanosti zgoraj navedenih pod-
prostorov psihosomatičnega statusa človeka.

4. Čas izvajanja predmeta razpisa je do
31. 12. 1998.

5. Predvideni rok začetka izvajanja je ja-
nuar 1997.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je do 28 mio SIT.

7. Predlog projekta mora biti podan na
predpisanem obrazcu za izvajalce ciljnih ra-
ziskovalnih programov skladno s predpisa-
nimi pogoji in merili.

8. Razpisno dokumentacijo (obrazce z
navodili) dvignejo ponudniki vsak dan po
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objavi razpisa do vključno 16. 12. 1996 med
9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50.

9. Pogoji za izbiro so:
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, vpisane v evi-
denco raziskovalnih organizacij oziroma s
statusom zasebnih raziskovalcev,

b) Prednost bodo imeli predlogi projek-
tov, ki bodo izpolnjevali naslednja pogoja:

– interdisciplinarno in interinstitucional-
no sestavljena projektna skupina,

– izražen interes državnega ali civil-
no-družbenega subjekta za uporabo rezulta-
tov,

c) Odgovorni nosilec projekta mora iz-
polnjevati pogoje predpisane z 29. členom
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91),

d) Pri izbiri projektov lahko programski
odbor sproži dialog z nosilci prijav za zdru-
žitev projektov v skupne projekte. Program-
ski odbor bo v dogovoru s sofinancerji pred-
lagateljem po potrebi predlagal dopolnitve
ali spremembe prijavljenega projekta,

e) Izbor projektov za sofinanciranje pri
Ministrstvu za znanost in tehnologijo bo po-
tekal na način in po postopku, ki je določen
za posamezne vrste projektov, ki se financi-
rajo iz sredstev Ministrstva za znanost in
tehnologijo.

10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za izbiro predlogov projektov razi-
skav v okviru CRP Šport”, morajo ponudni-
ki dostaviti v zaprtih ovojnicah na Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, 1000 Ljubljana.

11. Ovojnica s ponudbo mora na ta na-
slov prispeti ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke vključno do 16. 12. 1996 do 12. ure.

12. Ponudbe bo po preteku tega roka
odprla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb. Nepopolnih, nepravočasnih in ne-
pravilno opremljenih ponudb komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene ponudni-
kom.

13. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-
venski 50, Ljubljana, dne 16. 12. 1996 ob
15. uri.

14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Marici Žvar, tel.
13-11-107, faks: 13-24-140.

Minister za znanost in tehnologijo
Minister za šolstvo in šport

Ob-4729

Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
RS za prostorsko planiranje objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izdelavo prostorske dokumentacije za

AC priključek Razdrto na avtocestnem
odseku Vrhnika–Razdrto

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, Ljubljana, Dunajska
47, p. p. 653, investitor posega v prostor je
Republika Slovenija, ki jo zastopa Dars,
d.d., Celje, C. XIV. divizije 4.

2. Predmet razpisanih del je izdelava pro-
storske dokumentacije za AC priključek
Razdrto na avtocesti Vrhnika–Razdrto.

a) izdelava predloga programa priprave
lokacijskega načrta s terminskim planom;

b) proučitev predloženih variant AC pri-
ključka Razdrto in izdelava dodatne rešitve
priključka, primerjava rešitev in predlog naj-
ustreznejše rešitve;

c) izdelava sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Postojna vključno s
programsko zasnovo območja priključka
Razdrto;

d) izdelava lokacijskega načrta za AC
priključek Razdrto.

3. Ponudnik mora ponuditi kompleten
obseg del iz 2. točke tega razpisa.

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

5. Okvirni roki
Pričetek razpisanih del je predviden v

decembru 1996:
– rok za izdelavo podrobnega terminske-

ga plana in predloga programa priprave lo-
kacijskega načrta je 15 dni od obojestran-
skega podpisa pogodbe;

– rok za proučitev idejnih rešitev AC pri-
ključka Razdrto in izdelava dodatne rešitve
priključka, primerjava rešitev in predlog na-
justreznejše rešitve je 45 dni od obojestran-
skega podpisa pogodbe;

– rok za izdelavo osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin občinskih planskih ak-
tov Občine postojna vključno s programsko
zasnovo je 30 dni od prevzema idejnega
projekta v M 1 : 1000 na reambulirani geo-
detski podlagi ter strokovnih podlag in PVO,
kar zagotovi investitor;

– priprava predloga stališč do pripomb
iz javne razgrnitve je 37 dni po končani
javni razgrnitvi;

– rok za izdelavo usklajenega predloga
lokacijskega načrta in dopolnjenega predlo-
ga sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov Občine Postojna (s programski-
mi zasnovami za območje priključka Razdr-
to) je 45 dni od odločitve o utemeljenosti
pripomb iz javne razgrnitve;

– rok za izdelavo končnih elaboratov lo-
kakcijskega načrta in sprememb in dopolni-
tev planskih aktov Občine Postojna je 15
dni po sprejemu uredbe o lokacijskem načr-
tu na Vladi RS.

6. Ponudba mora vsebovati:
– idejno rešitev priključka Razdrto v

M 1 : 5000,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela;
dokazilo ne sme biti starejše od 3 mesecev,

– podrobnejšo vsebino in obseg del,
– seznam odgovornih nosilcev pri izde-

lavi naloge: odgovorni vodja projekta, od-
govorni nosilci za posamezna področja, os-
tali sodelavci, zunanji sodelavci,

– reference ponudnika, odgovornega
vodje projekta in odgovornih nosilcev,

– roke izdelave naloge,
– ceno in način plačila,
– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-

nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
– predlog pogodbe,
– datum od katerega velja ponudba.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– kvalitetna idejna rešitev priključka

Razdrto,
– vsebina in kompletnost ponudbe,
– usposobljenost delovne skupine (izo-

brazba in reference s področja dela, ki je
predmet razpisa),

– ponujeni tehnični nivo izdelave doku-
mentacije (grafična in računalniška obdela-
va);

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku (ugodnejša cena, krajši roki ipd.),

– ponudbena cena del.
8. 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 elementov ponudbe, najcenej-
še ponudbe ne bo sprejel tudi kot najugod-
nejše.

9. Razpisno dokumentacijo dvignejo
zainteresirani na Ministrstvu za okolje in
prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje,
Ljubljana, Dunajska 47 – II. nadstropje, od
objave v Uradnem listu RS dalje, vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro. V tem času
dobe ponudniki pojasnila in informacije za
izdelavo in način dela pri Marseli Podboj
(tel. 178-70-31).

10. Ponudniki morajo podpisane, žigo-
sane in pravilno opremljene ponudbe z vso
dokumentacijo v zapečateni kuverti z ozna-
ko ponudba za izdelavo prostorske doku-
mentacije za AC priključek Razdrto in “Ne
odpiraj – javni razpis”, z navedenim ponud-
nikom, oddati v tajništvu Urada RS za pro-
storsko planiranje, Ljubljana, Dunajska 47 -
II. nadstropje, do vključno 2. 12. 1996 do
12. ure. Ponudbe poslane po pošti, morajo
biti poslane priporočeno in morajo prispeti
v vložišče naročnika do zgoraj navedenega
roka in ure.

Javno odpiranje ponudb bo v sredo 4.
12. 1996 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za
okolje in prostor, Urada RS za prostorsko
planiranje, Ljubljana, Dunajska 47, II. nad-
stropje.

11. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo komisiji predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.

12. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in bo-
do pravilno opremljene prispele pravočasno
na naslov naročnika.

13. Naročnik ponudnikom ne priznava
stroškov za izdelavo ponudb.

14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 35301-56/96 Ob-4731

Občina Kamnik objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za postavitev

reklamnih panojev in reklamnih tabel na
drogovih javne razsvetljave
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1. Predmet razpisa je postavitev, trženje
in vzdrževanje

– reklamnih panojev z enostranskim ozi-
roma dvostranskim napisom,

– reklamnih tabel na drogovih javne raz-
svetljave na območju Občine Kamnik.

2. Ponudnik lahko da ponudbo za posta-
vitev rekalmnih panojev, reklamnih tabel na
drogovih javne razsvetljave ali pa za oboje.

3. Ponudnik mora v ponudbi navesti tudi
okvirno število reklamnih panojev in (ali)
tabel, ki jih namerava postaviti na območju
Občine Kamnik.

Ponudbi mora biti priloženo dokazilo o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti, ki je predmet tega razpisa.

4. Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo us-
trezne pogodbe pridobil izključno pravico
za postavljanje in vzdrževanje reklamnih pa-
nojev  oziroma tabel na območju Občine
kamnik za dobo najmanj dveh let.

5. Pri postavljanju reklamnih panojev in
tabel bo moral izvajalec poleg ostalih upo-
števati naslednje pogoje:

– površina reklamnega panoja je lahko
največ 12 m2, reklamne table pa 2 m2,

– reklamni panoji oziroma table morajo
biti nameščene na lokacijah, ki bodo uskla-
jene s pogoji Oddelka za okolje in prostor –
Zavod za urbanistično načrtovanje,

– izvajalec bo moral pred namestitvijo
reklamnih panojev oziroma tabel pridobiti
vsa potrebna soglasja in dovoljenja (poob-
laščenih vzdrževalcev cest, Zavoda za na-
ravno in kulturno dediščino v Kranju, od-
ločba o priglasitvi del),

– o možnosti postavljanja panojev na
zemljiščih v lasti ali uporabi fizičnih ali
civilnih pravnih oseb se bo moral izvjalec
sam dogovoriti s fizičnimi in civilnimi prav-
nimi osebami,

– upoštevanje občinskih predpisov o ko-
munalnih taksah.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujeno plačilo poleg komunalnih
taks (npr. ponujen % pri ustvarjenem dobič-
ku),

– kakovost in celovitost ponudbe,
– strokovnost,
– predvideni čas, potreben za pridobitev

vseh dovoljenj in realizacijo postavitve pa-
nojev oziroma tabel,

– reference,
– ponujene dodatne ugodnosti (brezplač-

no koriščenje dela reklamnih panojev oziro-
ma tabel za določen čas...).

7. Občina Kamnik si do odločitve o naj-
boljšem ponudniku pridržuje pravico zahte-
vati od ponudnikov dodatne podatke ter
možnost pogajanja z njimi.

8. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za izdelavo razpisne dokumentaci-
je v višini 1.000 SIT na žiro račun Občine
Kamnik št. 50140-637-813087 dobijo vsak
delovni dan med 11. in 12. uro na Občini
Kamnik, Zavod za urbanistično načrtova-
nje. Dodatne informacije lahko dobite na
tel. št. 831-511, int. 30.

9. Ponudbe morajo prispeti najkasneje v
15 dneh po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS na naslov: Občina Kamnik, Odde-
lek za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240
Kamnik, v zaprti ovojnici z oznako ponud-

nika in navedbo “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis za izbiro izvajalca reklamnih
panojev in reklamnih tabel”.

10. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Kamnik – soba št. 9 v pritličju,
Glavni trg 24 v Kamniku, ob 10. uri nasled-
njega dne po poteku roka iz 9. točke tega
razpisa; če bo ta dan dela prost dan, bo
odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kamnik

Ob-4732

Na podlagi uredbe o proračunu Republi-
ke Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96) in na podlagi odredbe za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) objavlja javni zavod Tri-
glavski narodni park

razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

ter vzpostavitev računalniške mreže
1. Naročnik: Triglavski narodni park, Ki-

dričeva 2, Bled.
2. Predmet razpisa: dobava, montaža ra-

čunalniške mreže v poslovni stavbi uprave
TNP na Bledu, Kidričeva 2.

2.1 omrežni datotečni strežnik
– Pentium 166,
– 64 MB RAM,
– 10GB uporabnega diskovnega polja s

SCSI kontrolerjem,
– windows NT za 15 uporabnikov,
– izhod na ISDN priključek,
– 2 enoti CD ROM 6x,
– enoto za zapisovanje CD plošč,
– MO enoto kompatibilno z 230 MB.
2.2 omrežni aplikacijski strežnik
– Pentium 166 z možnostjo dodatnega

procesorja,
– 128MB RAM,
– 4 GB diskovno polje SCSI,
– grafična kartica 8MB, zaslon 21 pal-

cev,
– Windows NT in Linux Caldera z us-

treznim zagonskim preusmerjevalnikom.
Strežnika naj delujeta v povezavi (NT

Cluster), posamezni strojni deli naj omogo-
čajo menjavo med obema strežnikoma. A-
plikacijski bo občasno služil kot samostojna
grafična postaja.

2.3 mrežna povezava
– izvedba in montaža omrežja UTP,
– ustrezna mrežna oprema in operacij-

ska nadgradnja za PC delovne postaje (1x
IBM PS/2 (OS/2, WFW 3.11), 5x IBM Po-
wer point (Win 3.1), 3x Acer AO Vi9 (WFW
3.11), 1x Perftech PCI (Win95)) in tiskalni-
ka HP 4v in IBM lexmark 4039 10R.

2.4
– dve dodatni delovni postaji PC: Proce-

sor 75,8MB RAM , HDD850, WFW 3.11;
– zunanji modem,
– TV kodirnik.
3. Orientacijska vrednost 4,800.000 SIT.
4. Rok izvedbe: 20. december.
5. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z 12. členom uredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa.

Upoštevali bomo tudi ponudbe za del
razpisane opreme.

6. Ponudba mora biti predložena v zape-
čateni ovojnici z navedbo ponudnika in pre-

jemnika ter oznako: “Ne odpiraj – javni raz-
pis”.

7. Rok za oddajo ponudb je torek, 26. 11.
1996, najkasneje do 8. ure.

8. Odpiranje ponudb bo 26. 11. 1996 ob
8.30 v prostorih uprave TNP, Kidričeva 2,
Bled. Odpiranju lahko prisostvujejo pisno
pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

9. Merila za izbor:
– fiksna cena v SIT,
– zagotovljen servis,
– garancija,
– reference ponudnika in dosedanje so-

delovanje z naročnikom,
– ugoden rok dobave,
– transparentnost ponudbe.
Naročnik ni obvezan sprejeti najcenejšo

ponudbo kot najugodnejšo.
Z izbranim ponudnikom lahko v primeru

izdatnejših popustov in ugodnosti dodatno
sklenemo pogodbo o objavljanju imena pod-
jetja ob projetkih, ki jih bomo izvajali na
njihovi opremi.

10. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni do torka, 3. decembra 1996.

11. Prepozne, nepravilno opremljene in
nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako
bodo izločene vse ponudbe, za katere se bo
ugotovilo, da v kateremkoli delu niso re-
snične.

Javni zavod
Triglavski narodni park

Ob-4733

Na podlagi odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Radovljica (Ur. l. RS,
št. 65/94), 53. člena zakona o graditvi ob-
jektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
odredbe o pogojih in načinu javnega razpisa
za oddajo del (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Komunala Radovljica

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo
3-barskega in 100-milibarskega

plinovoda v Radovljici
A) Splošni podatki
1. Investitor: Komunala Radovljica,

d.o.o., Ljubljanska 27, Radovljica.
2. Predmet javnega razpisa: izgradnja

3-barskega in 100-milibarskega plinovoda
na območju mesta Radovljica – 1. faza.

3. Lokacija: območje mesta Radovljica.
4. Predviden obseg del: 3.000 m 3-bar-

skega plinovoda, 12.500 m 100-milibarske-
ga plinovoda in 2 reducirni postaji.

5. Predvidena vrednost investicije:
150,000.000 SIT.

6. Pričetek del: predvidoma v marcu
1997.

B) Razpisni pogoji
1. Ponudba mora vsebovati:
a) registracijo za dejavnost, v katero spa-

dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

b) predračun za vsa dela s podrobno spe-
cifikacijo cen posameznih del in opreme,

c) reference,
d) podatke o kadrih, ki bodo vodili in

izvajali razpisana dela,
e) izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-

njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
proti tretji osebi,

f) ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-
stitorju.
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2. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na naslovu: Komunala Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica od 22. 11. 1996
dalje vsak delovni dan med 8. in 9. uro.

Kontaktni osebi sta Miro Sodja in Simon
Zore.

3. Ponudba mora biti predložena v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba
za izvedbo plinovoda Radovljica” do 6. 12.
1996 do 12. ure, na naslov: Komunala Ra-
dovljica, Ljubljanska 27, 4240 Radovljica.
Na kuverti mora biti navedeno ime in na-
slov ponudnika.

4. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1996
ob 8.30 v sejni sobi Komunale Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

5. Ti razpisni pogoji so sestavni del po-
nudbe in pogodbe, ter jih mora ponudnik v
celoti sprejeti. Ponudnik mora poleg ele-
mentov navedenih v točki B/1 predložiti
podpisano izjavo, da se s temi pogoji strinja
in da pristaja na dodatne pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji.

6. Investitor ima pravico oddati razpisa-
na dela v omejenem obsegu in najbolj us-
treznemu izvajalcu, za katerega ni nujno, da
je najcenejši. Izbrani izvajalec sme določe-
na dela oddati podizvajalcu le na podlagi
pisnega soglasja naročnika.

7. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo zadostile vsem pogojem tega razpisa.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
14 dneh po odločitvi razpisne komisije.

Komunala Radovljica

Ob-4734

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja-
mo

javni razpis
za izbiro izvajalca del

1. Investitor: Občina Kočevje, Ljubljan-
ska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalca del
za izkop terena (gradbene jame) za potrebe
izgradnje objekta nove Osnovne šole v Ko-
čevju.

3. Orientacijska cena: 8,000.000 SIT.
4. Lokacija: Kočevje, naselje Mestni log.
5. Predvideni rok pričetka del: novem-

ber 1996.
6. Predvideni rok zaključka del: decem-

ber 1996.
7. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti sestavljene v skla-

du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi tudi:
– podatke o boniteti poslovanja, ne sta-

rejše od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
BON 3),

– veljavno registracijo za dejavnost, re-
gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– osnutek pogodbe z vgrajenimi elemen-
ti ponudbe,

– pisno izjavo, da si je ogledal gradbišče
bodoče osnovne šole,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih

obveznosti (rokov, kvalitete, odpravo ugo-
tovljenih napak) predal garancijo banke.
Vrednost bančne garancije je enaka vredno-
sti pogodbenih del.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnikov pri opravljanju
tovrstnih storitev,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– spisek strokovnega kadra v rednem de-
lovnem razmerju ponudnika, ki bo nepo-
sredno odgovoren za potek del in njihove
reference (strokovni kader, ki bo neposred-
no odgovoren na gradbišču, mora zadovo-
ljiti pogoje, ki jih predpisuje novi zakon o
graditvi objektov),

– ponudbena cena (najcenejši ponudnik
ni nujno, da je najugodnejši),

– rok izvedbe,
– opcija ponudbe, način plačila in fik-

snost cen,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe,
– kakovost ponudbe z upoštevanjem me-

ril iz razpisne dokumentacije.
9. Ponudba mora vsebovati podatke, ali

bo ponudnik izvršil obveznosti sam ali s
podizvajalci, ter podatke o podizvajalcih in
obsegu del, ki bi ga le-ti izvajali.

10. Naročnik si pridržuje pravico dolo-
čiti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva ali
odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh pri-
merih ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

11. Ponudniki lahko dvignejo potrebno
razpisano dokumentacijo za izdelavo prija-
ve ter dobijo vse potrebne informacije na
naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska 26,
1330 Kočevje, tel. 061/851-834, 851-130,
vsak delovnik od 7. do 9. ure, do vključno
desetega dne po objavi tega razpisa (kon-
taktni osebi: Gašparac Antun, Lovko Mar-
ko).

Razpisno dokumentacijo ponudniki lah-
ko dvignejo na podlagi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 15.000 SIT nepo-
vratnih sredstev, ki jih nakažejo na žiro ra-
čun 51300-630-10077 – proračun Občine
Kočevje – javni razpis.

12. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb: pisne prijave z vso dokumentacijo, ki
je zahtevana, je potrebno dostaviti v zaprti
ovojnici z oznako “Nova osnovna šola v
Kočevju”, z imenom in naslovom prijavite-
lja in pripisom “Ne odpiraj – javni razpis”
na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje.

Ovojnica s prijavo mora tako opremlje-
na prispeti na vložišče – ne glede na vrsto
prenosa – do vključno desetega dne po ob-
javi tega razpisa, do 11. ure. Ponudbe, ki
pridejo po tej uri, bodo zavrnjene.

Kolikor pride ta dan na dela prosti dan,
se prenese rok na prvi naslednji delovni dan.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan v prostorih občinske uprave, Ljub-
ljanska c. 26 (sejna soba) ob 13. uri.

13. Naročnik  si  pridržuje  pravico,  da
ne obravnava nepopolnih ponudb ali po-
nudb, ki niso v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

14. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Kočevje

Št. 303/96 Ob-4735

Univerza v Ljubljani, Visoka šola za
zdravstvo, Ljubljana, Poljanska c. 26 a, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo video

filma
1. Predmet razpisa je izdelava promocij-

sko predstavitvenega filma “Visoka šola za
zdravstvo – njen študijski program”.

Izdelava do 30 minut dolgega promocij-
sko-informativnega filma, ki predstavi izo-
braževalno poslanstvo Visoke šole za
zdravstvo in opiše njene glavne študijske
programe.

Dodatne informacije lahko zainteresira-
ni ponudniki dobijo v dekanatu Visoke šole
za zdravstvo (tel. 322-277).

2. Orientacijska vrednost: odločitev na
podlagi ponudb.

3. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika,
– dokazilo o registraciji ponudnika, ki

ne sme biti starejše od treh mesecev, raču-
najoč od dneva objave razpisa,

– bonitetno poročilo, ki je izdelano po
objavi tega razpisa (BON 1, 2 ali 3),

– fiksno ceno z vključenim prometnim
davkom,

– morebitne ugodnosti po lastni presoji,
– vzorec pogodbe, ki smiselno vključuje

alinee 3. točke.
4. Rok za predložitev video filma je

30. 1. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference pri podobnih video filmih,
– cena in plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik,
– morebitne priloge.
6. Naročnik ni obvezan sprejeti ponud-

be, ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

7. Naročnik ne prizna nobenih stroškov
v zvezi z izdelavo ponudbe.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj – prijava za
razpis za video film”. Na ovojnici mora biti
naveden popoln naslov ponudnika.

9. Ponudbe morajo prispeti s priporoče-
no pošto do 28. 11. 1996 do 12. ure na
naslov: Univerza v Ljubljani, Visoka šola
za zdravstvo, Ljubljana, Poljanska c. 26a.

10. Javno odpiranje ponudb bo 2. 12.
1996 ob 9. uri v prostorih Visoke šole za
zdravstvo, Ljubljana, Poljanska c. 26a.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

11. Nepravočasno prispetih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravna-
vala in bodo zavrnjene. Ponudbe, ki v ovoj-
nici ne bodo vsebovale dokumentov iz 3.
točke, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni po odpiranju ponudb. Naročnik
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si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.

13. Plačilo izbrane ponudbe se izvede v
30 dneh po predložitvi video filma.

Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo

Ob-4736

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 Ministrstvo za šolstvo in šport

javni razpis
za izbiro izvajalca za zgraditev objekta

Srednja šola Krško s pripadajočimi
objekti (delavnice in zaklonišče)

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega izvajalca gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del ter zunanje ureditve z zuna-
njimi priključki za izgradnjo objekta Sred-
nje šole Krško.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 460,000.000 SIT.

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na razpisne po-
goje ter dajejo svoj pristanek, da bodo kot
izbrani najugodnejši ponudnik izvedli raz-
pisana dela in sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu fiksne cene in “funkcio-
nalni ključ v roke”. Avans ni predviden.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo PZR in dobijo potrebne razla-
ge ter informacije za izdelavo ponudbe vsak
delovni dan med 8. in 10. uro na Savapro-
jekt Krško, CKŽ 59, tel. 0608/22-402, faks
0608/21-246, takoj po objavi v Uradnem
listu RS.

Za dvig omenjene dokumentacije je po-
trebno predhodno vplačilo nepovratnih sred-
stev v višini 80.000 SIT na žiro račun, št.:
51600-601-11896.

5. Predvideni rok pričetka gradnje je ma-
rec 1997, predvideni rok dokončanja maj
1998.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– funkcionalni ključ in fiksne nespre-
menljive cene v predvidenem roku gradnje,

– ponudniki, ki bodo za kritje stroškov
opravljenih del, odkupili del dijaškega do-
ma v Krškem, katerega lastnik je MŠŠ,

– reference ponudnika,
– reference podizvajalcev,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– boniteta ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Ponudbe je potrebno oddati najkasne-

je do 16. 12. 1996, na naslov: Sava projekt
Krško, d.d., CKŽ 59, 8270 Krško.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba za gradnjo
Srednje šole Krško – Ne odpiraj!”

9. Opcije ponudb ne smejo biti krajše od
60 dni, od dneva odpiranja ponudb.

10. Odpiranje ponudb bo v prostorih
MŠŠ, Urad za šolstvo Trubarjeva 5 (3 nad-
stropje, sejna soba št. 95), dne 20. 12. 1996,
s pričetkom ob 10. uri.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa pisno obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 2989/96 Ob-4737

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvedbo rušenja obstoječega
stanovanjskega objekta in izgradnjo

novega stanovanjsko poslovnega objekta
(izvedbo gradbenih, obrtniških in

instalacijskih del ter dobavo opreme,
zunanjo ureditev in komunalno opremo

do konca Prešernove ulice) na
Prešernovi 6-8 v Radovljici

1. Predmet razpisa in obseg del: rušenje
obstoječega stanovanjskega objekta Prešer-
nova 6, 8, izgradnja novega stanovanj-
sko-poslovnega objekta z garažami, zuna-
nje ureditve in komunalne opreme do konca
Prešernove ulice.

2. Orientacijska vrednost del znaša
162,000.000 SIT.

3. Predvideni rok izgradnje: januar–ok-
tober 1997.

4. Razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji lahko ponudniki dobijo od dneva
objavljenega razpisa do vključno desetega
dne po objavi tega razpisa, in sicer vsak
delovnik od 8. do 12. ure, v prostorih za-
stopnika investitorja Alpdom Radovljica
Inženiring, Cankarjeva ul. 1, ob dokazilu
plačila 30.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51540-601-12409.

5. Investitor del je Občina Radovljica, ki
jo po pooblastilu zastopa Alpdom Radovlji-
ca Inženiring, Cankarjeva 1.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

7. 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.

8. Prednost pri izbiri bodo imeli ponud-
niki z lastno gradbeno operativo.

9. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni,
– ponudbeni predračun na originalnih, od

pooblaščenega predstavnika naročnika, ži-
gosanih popisih, z izjavo, da je ponudnik
pripravljen izvesti ponudbena dela po siste-
mu “funkcionalni ključ v roke” za fiksno
nespremenljivo ceno do predvidenega roka
dokončanja gradnje,

– prometni davek mora biti prikazan po-
sebej in zajet v ceni ponudbe,

– v ponudbi mora biti navedena opcija
ponudbe, ki ne sme biti krajša od 60 dni,

– seznam referenc na podobnih objektih,
– podpisan osnutek pogodbe,
– poimenski seznam kadrov, ki bodo vo-

dili gradnjo, z navedbo izobrazbe in drugih
podatkov,

– poimenski seznam podizvajalcev pri
gradnji (s potrdili o registraciji) in njihove
reference,

– manipulativne stroške ponudnika pri
zagotovitvi del podizvajalcev,

– operativni terminski plan s predvideno
dinamiko financiranja,

– shemo ureditve gradbišča in shemo do-
stavnih poti na gradbišče,

– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi, geološkimi, komunalnimi razme-
rami in z obsegom del, ter da jih je sposo-
ben izvesti v navedenih terminih,

– izjavo, da je seznanjen s tehnično do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– potrjen obrazec BON 1, BON 2, BON 3,
ne starejši od 30 dni,

– bianco menico v višini 10% ponudbe-
nih del, kot garancijo za resnost ponudbe,

– izjavo ponudnika, da prevzema opera-
tivno koordinacijo izvajanja del na objektu
tudi z izvajalci opreme,

– podpisane razpisne pogoje investitor-
ja.

10. Rok za oddajo ponudb je 30 koledar-
skih dni od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS.

11. Za pravočasno prispele ponudbe se
štejejo ponudbe, ki pridejo na naslov 30.
dan od dneva objave v Uradnem listu RS,
do 12. ure. V primeru, da je 30. dan sobota,
nedelja ali praznik, se šteje naslednji delov-
ni dan do 12. ure.

12. Prepozno prispele ponudbe bomo
vračali neodprte.

13. Ponudbe se pošiljajo ali dostavijo v
zapečatenih kuvertah na naslov: Alpdom
Radovljica Inženiring, Cankarjeva 1, 4240
Radovljica, z oznako “Ne odpiraj – ponud-
ba za izgradnjo Prešernove 6-8”.

14. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
1996 ob 12.15, v prostorih Občine Radov-
ljica, Gorenjska c. 19 v Radovljici.

15. Nepravočasno poslane ali nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila pri odpiranju
ponudb in jih ne bo obravnavala.

16. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

17. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.

Občina Radovljica

Št. 90192/96 Ob-4738

Razpis
za izbiro izvajalca za postavitev

agregata v blagovnici Standard in
samopostrežni trgovini Tržnica v

Velenju
1. Naročnik: Era, d.d., Velenje, Prešer-

nova 10, Velenje.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

agregata za rezervno napajanje v blagovnici
Standard in samopostrežni trgovini Tržnica
v Velenju.

3. Obseg del:
– dobava in kompletna postavitev agre-

gata za avtomatski zagon električne moči
24 kW (pri cos o = 0,8), 380/230 V, 50 Hz, s
pogonskim dizelmotorjem,

– dobava in postavitev rezervoarja za go-
rivo 500 l, komplet s povezavami na agre-
gat,

– dobava in postavitev krmilne omarice
agregata z blokado agregat – mreža,

– dobava in vgradnja izpušnega sistema,
komplet s toplotno izolacijo ter montažo na
fasado objekta,
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– dobava in montaža elementov za pre-
zračevanje prostora,

– dobava in montaža opreme za dušitev
zvoka,

– kompletni zagon ter poučitev vzdrže-
valca investitorja za posluževanje agregata.

4. Ostale zahteve:
– dobavitelj agregata mora predložiti cer-

tifikat SIQ,
– gradbene zahteve glede urejenosti in

velikosti prostora za namestitev agregata,
– hrup, ki ga povzroča agregat, merjen v

oddaljenosti 1 m od agregata oziroma izho-
da iz izpušne cevi.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– servisiranje, odzivni čas.
6. Ponudbe morajo biti poslane priporo-

čeno na naslov: Era, d.d., Velenje, Prešer-
nova 10, 3504 Velenje, ali oddane osebno v
tajništvu družbe. Ponudbe morajo biti odda-
ne do 27. 11. 1996 do 12. ure. Ponudba
mora biti oddana v zaprti ovojnici z naved-
bo točnega naslova ponudnika in z oznako:
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis –
agregat”.

V ponudbi navedite kontaktno osebo, ki
bo po potrebi posredovala investitorju do-
datne informacije v zvezi s ponudbo.

7. Vse informacije komercialne narave
dobite na Eri, pri Ločanu, tel. 853-151, teh-
nične informacije pa pri Juvanu, tel.
852-504.

8. Javno odpiranje ponudb bo 27. 11.
1996 ob 13. uri, v sejni sobi družbe Era,
Prešernova 10, Velenje. Predstavniki ponud-
nikov, ki se bodo udeležili javnega odpira-
nja ponudb, morajo predložiti pisno poobla-
stilo za zastopanje.

9. Ponudniki bodo o izidu natečaja ob-
veščeni v roku 14 dni od dneva odpiranja
ponudb.

10. Era si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodbe z nobenim ponudnikom.

Era, d. d., Velenje

Ob-4739

Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana, objavlja na podlagi
določil zakona o izvrševanju proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za pridobitev najugodnejšega ponudnika

za zavarovanje poslovnih letal
1. Naročnik: Urad predsednika Vlade

Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorči-
čeva 20.

2. Predmet razpisa: zavarovanje poslov-
nih letal Urada predsednika Vlade Republi-
ke Slovenije, in sicer:

– Learjet 35 A – S5-BAA,
– Learjet 24 D – S5-BAB.
Letali se zavarujeta za naslednje rizike:
– kasko,
– odgovornost,
– vojni riziki,
– zavarovanje posadke,

– zavarovanje potnikov.
Pridržujemo si pravico, da za posamezni

riziko iz predhodnega odstavka ne sklene-
mo zavarovanja.

Podatki za posamezno letalo morajo biti
prikazani ločeno po posameznih rizikih in
skupno.

3. Zavarovanje se sklene za dobo enega
leta, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997.

4. Orientacijska vrednost zavarovalnih
premij znaša 9,000.000 SIT.

Rok za sklenitev zavarovanja je najka-
sneje 12. 12. 1996.

5. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko pooblaščene osebe ponud-
nikov dobijo v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, soba 30, pri Dragici
Vidovič, tel. 178-1401, med 8. in 12. uro.

6. Merila za izbor:
– aktivno opravljanje poslov zavarova-

nja in izkušnje z zavarovanjem letal,
– dokazilo o finančnem stanju ponudnika,
– cena (premija) in plačilni pogoji, po-

nuditi tudi možnost plačila v vsaj štirih obro-
kih, s tem, da prvi obrok, ali v primeru
enkratnega plačila celoten znesek, zapade v
plačilo 30. januarja 1997,

– druge ugodnosti.
7. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

8. Rok za oddajo ponudb je 27. 11. 1996
do 13. ure, v Urad predsednika Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, Sektor za ekonomske in tehnične za-
deve, soba št. 30.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
tenih kuvertah z naslovom ponudnika, oz-
načbo “Ne odpiraj – ponudba” in z navedbo
“Zavarovanje letal 1997”.

Vse ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku ali bodo nepravilno označene, bodo
avtomatično izločene in vrnjene ponudniku.

10. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1996 ob 10. uri, v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, soba št. 109.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

Ob-4740

Vlada Republike Slovenije, Urad pred-
sednika Vlade Republike Slovenije, Gregor-
čičeva 20, Ljubljana, objavlja na podlagi
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)

javni razpis
za pridobitev najugodnejšega ponudnika

za zavarovanje avtomobilov
1. Naročnik: Vlada Republike Slovenije,

Urad predsednika Vlade Republike Slove-
nije, Ljubljana, Gregorčičeva 20.

2. Predmet razpisa: zavarovanje avtomo-
bilov Urada predsednika Vlade Republike
Slovenije po posebni specifikaciji.

a) Zavarovalna polica se sklene za dobo
enega leta, in sicer od 1. 1. 1997 do 31. 12.
1997.

Orientacijska vrednost zavarovalnih pre-
mij znaša ca. 7,000.000 SIT.

Predvideni rok za sklenitev zavarovanja
je najkasneje 12. 12. 1996.

3. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije v zvezi z avtomobili lahko
pooblaščene osebe ponudnikov dobijo v
Uradu predsednika Vlade Republike Slove-
nije, Gregorčičeva 20, Ljubljana pri Dragici
Vidovič, med 8. in 12. uro. tel.
061/178-1401,

4. Merila za izbor:
– aktivno opravljanje poslov zavarova-

nja in izkušnje z zavarovanjem avtomobi-
lov,

– dokazilo o finančnem stanju ponudnika,
– cena (premija) in plačilni pogoji, tudi

možnost plačila v vsaj štirih obrokih, s tem,
da prvi obrok, ali v primeru enkratnega pla-
čila celoten znesek, zapadejo v plačilo 30.
januarja 1997,

– orientacijski čas, potreben za izplačilo
morebitne škode,

– ostale ugodnosti ponudnika.
5. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

6. Rok za oddajo ponudb je 28. 11. 1996
do 13. ure, v Urad predsednika Vlade Re-
publike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljub-
ljana, sektor za ekonomsko materialne za-
deve in vzdrževanje, soba št. 30.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z naslovom ponudnika, označ-
bo “Ne odpiraj – ponudba” in z navedbo
“Zavarovanje avtomobilov 1997”.

Vse ponudbe, ki bodo prispele po tem
roku ali bodo nepravilno označene, bodo
avtomatično izločene in vrnjene ponudniku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 11.
1996 ob 9. uri, v Uradu predsednika Vlade
Republike Slovenije, soba št. 109/II.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnikov za
zastopanje.

Urad predsednika Vlade
Republike Slovenije

Ob-4741

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
Starše objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

avtobusnega postajališča in hodnikov za
peščce ob magistralni cesti M-3 v

Zlatoličju
1. Naročnik: Občina Starše.
2. Predmet razpisa: izgradnja avtobusne-

ga postajališča in hodnikov za peščce ob
magistralni cesti M-3 v Zlatoličju.

3. Rok izvedbe: 2 meseca od pričetka
del.

4. Orientacijska vrednost del: 8,7 milijo-
nov.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– strokovnost,
– reference,
– ponujena cena,
– rok izvedbe.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
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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 15. 11. 1996 do vključno
22. 11. 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 pristoj-
bine 5.000 SIT na žiro račun št.
51800-601-11903, z namenom nakazila
“Pristojbina za javni razpis – avtobusno po-
stajališče Zlatoličje”.

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
25. 11. 1996 do 14. ure na naslov: Občina
Starše, Starše 93, 2205 Starše, v zaprti ku-
verti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba – za
avtobusno postajališče Zlatoličje”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 28. 11.
1996 ob 10. uri, v prostorih Občine Starše,
Starše 93, 2205 Starše.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

9. Naročnik si pridržuje pravico, da ob
morebitnem likvidnostnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev.

Občina Starše

Ob-4742

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

ponovni 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: 60 milijonov

SIT.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– 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 15. 11. 1996 do vključno
22. 11. 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 pristoj-
bine 10.000 SIT na žiro račun št.

51800-601-11903, z namenom nakazila
“Pristojbina 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
5. 12. 1996 do 14. ure, na naslov: Občina
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, v zaprti
kuverti s pripisom “Ne odpiraj – ponudba –
Osnovna šola Fram – prizidek”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 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 pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe oziroma sklene pogodbo za obseg
del v višini razpoložljivih sredstev.

Občina Rače-Fram

Ob-4743

Na podlagi zakona o trajnem prenehanju
izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l. RS, št.
36/92) in skladno z določili odredbe o po-
stopkih za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94), Rudnik
Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja vas,
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave projektne

dokumentacije za izvedbo končne
ureditve pridobivalnega prostora

Rudnika urana Žirovski vrh
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.,

Todraž 1, Gorenja vas.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov

PGD, PZI in PZR za:
– zapiranje površinskih objektov prido-

bivanja uranove rude,
– rušenje nekaterih zunanjih jamskih ob-

jektov in objektov predelovalnega obrata in
– za pripravo objektov in površin, ki so

predmet radiološke sanacije za njihovo neo-
mejeno uporabo.

3. Orientacijska vrednost naročil je
11,600.000 SIT.

4. Rok: začetek izdelave je 15. januar
1997, rok končanja je 15. april 1997.

5. Razpisno dokumentacijo dobite (pla-
čilo materialnih stroškov) na Rudniku Ži-
rovski vrh, in sicer od 18. 11. 1996 dalje.
Dodatne informacije vam posreduje Jože
Lenart (tel. 064/681-200).

6. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.

7. Ponudbo za javni razpis predložite ali
pošljite do 9. 12. 1996 do 11. ure, na Rudnik
Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas. Ponudba mora biti v zaprti kuverti in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za izdela-
vo projektne dokumentacije”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1996
ob 11. uri, v prostorih Rudnika Žirovski
vrh, Todraž 1, Gorenja vas. Prisotni pred-

stavniki ponudnikov morajo komisiji pred-
ložiti pisna pooblastila za zastopanje po-
nudnikov.

9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Rudnik Žirovski vrh

Št. 492/96 Ob-4744

Ministrstvo za ekonomske odnose in raz-
voj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja

javni razpis
za financiranje pospeševanja skupinskih
izvoznih aktivnosti slovenskih podjetij

1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko pro-
mocijo in tuje investicije, Kotnikova 5,
Ljubljana, kot financer.

2. Predmet razpisa je nudenje finančnih
vzpodbud za skupinske marketinške projek-
te slovenskim izvoznikom v letu 1997 z na-
menom:

– spodbujati skupine podjetij v posamez-
ni panogi k povečanju izvoznih aktivnosti v
letu 1997,

– povečanja vpliva teh aktivnosti na de-
janske izvozne rezultate v srednjeročnem
obdobju,

– povečanja zavesti podjetnikov o po-
menu marketinških dejavnosti na rast izvo-
za.

3. Pogoji za dodeljevanje finančnih sred-
stev:

a) Upravičenci: na razpis se lahko orga-
nizirano prijavi skupina podjetij. V njiho-
vem imenu prijavi projekt nosilec:

– posamezno združenje GZS oziroma
drugo panožno združenje,

– posamezna pravna oseba, ki zastopa
skupino podjetij posamezne panoge,

– konzorciji in holdingi.
b) Področja sofinanciranja: skupina pod-

jetij lahko zaprosi za sredstva, namenjena
za:

– udeležbo na specializiranih mednarod-
nih sejmih v tujini,

– raziskavo tujih tržišč,
– izdelavo brošur in avdiovizuelnih pri-

pomočkov za promocijo posamezne panoge
oziroma skupine podjetij.

c) Merila za izbiro projektov:
– kredibilnost projektov:
i) poslovna utemeljenost projekta,
ii) absorbcijska sposobnost ciljnega tr-

ga,
iii) stopnja dodane vrednosti v izvoznih

izdelkih,
iiii) transparentna finančna konstrukcija

projekta.
– reprezentativnost  sodelujočih  podje-

tij:
i) reprezentativnost v okviru panoge,
ii) število sodelujočih podjetij,
iii) število zaposlenih v sodelujočih pod-

jetjih,
d) Višina pridobljenih sredstev
Višina nepovratnih sredstev bo znašala

največ do 40% vrednosti projekta, vendar
ne bo presegla zneska 2 mio SIT na posa-
mezno sodelujoče podjetje.

4. Predlagane projekte bo na osnovi me-
ril iz točke 3c) ocenila in razvrstila po kva-
liteti razpisna komisija, sestavljena iz us-
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lužbencev MEOR-UGPTI, svetovalcev teh-
nične pomoči EU PHARE in zunanjih stro-
kovnjakov.

Število projektov, ki jih bo Urad za gos-
podarsko promocijo in tuje investicije sofi-
nanciral in natančen delež sofinanciranja bo
določen s strani urada teden dni po spreje-
mu proračuna za leto 1997.

Izbranim prosilcem bodo dodeljena ne-
povratna sredstva za stroške projektov, če
bodo le ti uspešno dokončani in če bo obra-
čun stroškov zanje predan v roku enega me-
seca po zaključku projekta, oziroma najka-
sneje do 1. 12. 1997 skupaj z dokazili o
realizaciji projekta.

5. Prijava in razpisni rok
Interesenti dobijo formular za vlogo in

navodila za pripravo vlog na sedežu Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investici-
je, Kotnikova 5, tel 061/17-83-557, faks
061/17-83-599.

Popolna vloga v skladu s prejetimi navo-
dili mora biti vložena na ta naslov ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
10. 2. 1997 v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – razpis” z navedbo “pospeše-
vanje skupinskih izvoznih aktivnosti”. Vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bo-
do nepravilno izpolnjene, komisija ne bo
obravnavala  in bodo vrnjene prosilcem.

6. Javno odpiranje ponudb bo izvedla ko-
misija za odpiranje in ocenjevanje ponudb v
prostorih Urada za gospodarsko promocijo
in tuje investicije na Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana, v torek, 11. 2. 1997 ob 9. uri.

Komisija bo smiselno uporabljala določ-
be predpisov o javnih naročilih. Podjetja
bodo obveščena o rezultatih razpisa najpoz-
neje do 28. 2. 1997.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije

Št. 777-22/96 Ob-4745

Občina Litija na podlagi 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 najugodnejšega izdelovalca za
izdelavo prostorsko izvedbenih načrtov

1. Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14,
Litija.

2. Predmet razpisa je izdelava nasled-
njih prostorsko izvedbenih načrtov:

a) izdelava prostorsko izvedbenega na-
črta Litija – Levi in Desni breg z mikrocelo-
tami GS1, GS2, GS6, LS1, LS2,

b) izdelava prostorsko izvedbenega na-
črta – ureditveni načrt naselja Ježa.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dobite
vsak delavnik od 8. ure do 14. ure na Občini
Litija, Oddelek za gospodarsko infrastruk-
turo, Jerebova ulica 14, pri načelniku oddel-
ka, Antonu Koviču in svetovalcu za urbani-
zem Andreju Poglajen te. 061/881-211.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na osnovi predhodne predloži-
tve dokazila o vplačilu 6.000 SIT nepovrat-
nih sredstev s položnico, ki jih nakažejo na
žiro račun 50150-630-810316 – proračun
Občine Litija – javni razpis.

4. Rok pričetka del: takoj po izboru iz-
delovalca.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponujena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– finančni pogoji in plačilni pogoji,
– način zavarovanja izpolnitve obvezno-

sti,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– popolnost ponudbe.
6. Dokumentacija, ki jo morajo predlo-

žiti ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– veljavna registracija za dejavnost, re-

gistracija mora biti overjena, vendar overje-
nost ne sme biti starejša od 30 dni,

– reference pri izvajanju tovrstnih del
(spisek objektov),

– podatki o razpoložljivih kadrih in nji-
hovi strokovni usposobljenosti,

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji;
– opcijski rok (najmanj 30 dni po odpi-

ranju ponudb),
– terminski plan izvajanja faz izdelave

prostorsko izvedbenih načrtov vključno s
sprejemanjem,

– osnutek pogodbe,
– pisno izjavo, da si je ogledal teren,
– zavarovanje resnosti ponudbe v višini

10% ponudbene cene (akceptni nalog, dru-
go) z izjavo o dovolitvi vnovčitve v korist
naročnika, kolikor izbrani ponudniki ne bi
sklenili pogodbe za izvedbo del,

– pisno izjavo, da bo investitorju ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti: rokov, kvalitete, garancije in od-
pravo pomanjkljivosti v garancijskih rokih
predal garancijo banke v vrednosti 10%
vrednosti pogodbenih del,

– navedbo pooblaščene osebe ponudni-
ka, ki daje tolmačenja v zvezi s ponudbo.

Vsa zahtevana dokumentacija mora biti
oštevilčena po zgoraj navedenem vrstnem
redu.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da za
izvedbo vsakega razpisanega dela (točka a
in točka b) izbere najugodnejšega ponudni-
ka;

Okvirna cena pod točko 2.a) je 2,600.000
SIT, pod točko 2.b) pa je 900.000 SIT.

8. Naročnik zahteva od izbranega ponud-
nika za zavarovanje obveznosti: izjavo po-
nudnika, da bo v primeru izbora izročil Ob-
čini Litija za dobro izvedbo posla akceptni
nalog v višini 20% pogodbene vrednosti.

Rok za oddajo ponudb je petek, 29. no-
vember 1996 do 8.30. Ponudbe morajo do
navedenega roka prispeti – ne glede na vr-
sto prenosa – na naslov Občina Litija, Jere-
bova ulica 14, Litija v zapečatenih ovojni-
cah z oznako “Razpis za izdelavo prostor-
sko izvedbenih načrtov ZN Litija in UN
Ježa – Ne odpiraj!”, na kuverti mora biti
točen naslov ponudnika. Ponudbe se lahko
do navedenega roka tudi osebno oddajo v
tajništvu občine, št. sobe 44. Ponudbe, ki
bodo prispele – oddane po tej uri, bodo za-
vrnjene.

9. Javno odpiranje ponudb bo 29. 11.
1996 ob 9. uri v sejni sobi Občine Litija,
Jerebova ulica 14, Litija.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-

stopanje. Predstavniki ponudnikov, ki niso
oddali pooblastil, nimajo pravice dajati pri-
pomb na postopek odpiranja ponudb in ni-
majo pravice spodbijati pravilnost postopka
odpiranja ponudb.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
obravnava nepopolnih ponudb ali ponudb,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v 10 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Občina Litija

Ob-4747

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
ZPIZ – Kapitalski sklad, Mala ulica 5, Ljub-
ljana,

javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo

opreme poslovnih prostorov ZPIZ –
Bežigrajski dvor, Ljubljana – A objekt

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
dobavo in montažo opreme za A objekt ZPIZ
– Bežigrajski dvor, Ljubljana.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoj pristanek, da bodo kot naju-
godnejši ponudniki izbrani za izvajanje del,
sklenili za njihovo izvedbo pogodbo v na-
čelu “funkcionalni ključ v roke” in sicer
ločeno za I. fazo (objekt A2), II. fazo (cen-
tralni objekt) in III. fazo (objekt A1).

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi tega razpisa, vsak delovni dan med 9. in
12. uro na LIZ-inženiringu, Ljubljana, Vur-
nikova 2 pri Majdi Krampelj.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 28.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih nakaže ponudnik na žiro račun št.
50105-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščenem predstavni-
ku LIZ-inženiringa, p.o. Ljubljana, Vurni-
kova 2, Janezu Jerebu, tel 061/133-62-52,
faks 061/319-245.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
– za I. fazo – 9,000.000 SIT,
– za II. fazo – 9,700.000 SIT,
– za III. fazo – 9,300.000 SIT.
5. Rok izgradnje:
– I. faza – do 20. januarja 1997,
– II. faza – do 27. januarja 1997,
– III. faza – do 5. februarja 1997.
6. Merila  za  izbiro  najugodnejšega

ponudnika  so  razvidna  iz  razpisnih  po-
gojev.

7. Rok za oddajo ponudb je vključno
27. 11. 1996 do 12. ure na naslov: LIZ-inže-
niring, p.o., Ljubljana, Vurnikova 2.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah, določeno za vsako fazo posebej v
zaprti kuverti:

– ZPIZ I. faza,
– ZPIZ II. faza,
– ZPIZ III. faza.
8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi

LIZ-inženiringa, p.o. Ljubljana, Vurnikova
2, dne 27. 11. 1996 ob 12. uri.
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9. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Pooblaščenec investitorja:
LIZ-inženiring, p.o.

Ob-4748

Javno podjetje Komunala Tolmin, Polju-
binj 89h Tolmin, objavlja na podlagi 8. čle-
na 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 projektiranja – PGD, PZI:

1. rekonstrukcija kanalizacije Most na
Soči,

2. gradnja  čistilne  naprave  Most  na
Soči,

3. gradnja vodovodnega črpališča Se-
la nad Podmelcem.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) 20. 11. 1996 in 21. 11.
1996 med 8. in 10. uro na Komunali Tol-
min, Poljubinj 89h, pri Adi Eržen, ogled 21.
11. 1996 ob 10 uri.

Rok za izvedbo projektov je junij 1997.
Merila za izbiro najboljšega ponudnika

so: ponudbena cena, reference ter rok iz-
vedbe.

Ponudbe predložite najkasneje 5. 12.
1996 do 11.30 v tajništvo Komunale Tol-
min.

Ponudba za posamezen objekt mora biti
zapečatena in označena: Ne odpiraj, ponud-
ba za:

– kanalizacija Most na Soči,
– čistilna naprava Most na Soči,
– črpališča Sela nad Podmelcem.
Javno odpiranje bo 5. 12. 1996 ob 12. uri

v prostorih Komunale Tolmin.
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa

obveščeni v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje
Komunala Tolmin

Št. 403-469/96-02 Ob-4750

Občina Preddvor, Dvorski trg 10, Predd-
vor, na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI za
gradnjo večnamenske  športne hale in

spremembo namembnosti telovadnice v
učilnice pri OŠ Matija Valjavec v

Preddvoru
1. Občina Preddvor, Dvorski trg 10,

Preddvor.
2. Predmet razpisa je izdelava projektov

PGD in PZI za gradnjo večnamenske šport-
ne hale in spremembo namembnosti telo-
vadnice v učilnice pri OŠ Matija Valjavec v
Preddvoru.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 3,500.000 SIT.

4. Dinamika izvedbe del
Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe –

predvidoma 8. 1. 1997.
Zaključek del: 8. 4. 1997.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo na Občini Preddvor na podla-

gi dokazila o plačanih stroških v višini
10.000 SIT od dneva objave razpisa do
vključno 4. 12. 1996.

6. Ostali pogoji
Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom dobijo ponudniki na Obči-
ni Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.

Kompletno ponudbo v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za PGD in
PZI – objekt večnamenske športne hale v
Preddvoru” mora prispeti na naslov: Občina
Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
vključno do 4. 12. 1996 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 1996
ob 12.30 v prostorih Občine Preddvor.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v 8 dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Preddvor

Ob-4751

Javni razpis
za nakup računalniškega programa za

vodenje obročne prodaje občanom
Program mora imeti modularno struktu-

ro in naslednje značilnosti:
– možnost samostojnega oblikovanja iz-

pisov,
– prilagodljivost v smislu povezljivosti

in poročanja,
– zagotavljanje računovodske kontrole

ter varnost in nepretrganost delovanja.
Program mora zadostiti naslednjim splo-

šnim značilnostim:
– slovenski uporabniški vmesnik,
– client server arhitektura,
– povezljivost z ostalimi aplikacijami,
– standardna poročila,
– prilagodljivost željam uporabnika,
– usklajenost s predpisi.
Ponudnik programa mora zagotoviti:
– začetni prenos podatkov iz že obstoje-

čih baz podatkov (clipperjevi DBF),
– uvajanje in izobraževanje uporabnikov

programskega paketa, navodila za uporabo,
– prilagoditev paketa uporabniku in od-

pravo morebitnih napak v čimkrajšem času,
– možnost brezplačnega testiranja pro-

gramskega paketa,
– garancijski rok in vzdrževanje,
– možnost sklenitve pogarancijske vzdr-

ževalne pogodbe za dopolnitve, nadgradnjo
in dodatke k osnovnemu programu,

– predajo izvorne kode, podatkovnega
modela in tehnične dokumentacije.

Programski paket mora izpolnjevati na-
slednje tehnološke zahteve:

– strežnik Novel 3.11,
– operacijski sistem DOS,
– delovanje na PC 386.
Rok za pričetek dela: takoj po obvestilu

o izbiri.
Dokumentacija, ki jo morajo predložiti

ponudniki:
– firma oziroma ime ponudnika,
– reference pri izvajanju programske

opreme,
– navedbo pooblaščene osebe ponudni-

ka in kontaktne osebe.
Naslov za dostavo ponudbe: Domus, Slo-

venska 17, Ljubljana.
Dodatne informacije nudimo na tel.

125-11-22 ali 125-43-59.
Rok za oddajo ponudb: 15. 1. 1997.

Ponudniki bodo o izidu obveščeni v 15
dneh od odpiranja ponudb.

Domus, d.o.o., Ljubljana

Št. 033-1/96-2064 Ob-4752

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
Sklad stavbnih zemljišč Občine Ljutomer

javni razpis
za izvajalca del ureditve parkirnega

prostora in dovozne ceste na Maistrovi
ulici v Ljutomeru

1. Investitor – Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.

2. Objekt – Ureditev parkirišč in dovoz-
ne poti na Maistrovi ulici v Ljutomeru.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, pri Lilijani Koser od 8. do
12. ure.

4. Ureditev zajema: zemeljska dela, pri-
prava spodnjega ustroja prometnih površin
in asfalterska dela.

5. Predvidena vrednost del znaša
3,300.000 SIT.

6. Lokacija objekta – Ljutomer, Maistro-
va ulica.

7. Rok za izvedbo del je takoj po skleni-
tvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.

8. Merila za izbiro: cena del, reference,
roki, kreditni pogoji, nespremenljivosti cen.

9. Rok dostave ponudbe je osmi dan od
objave v Uradnem listu RS do 13. ure v
zapečateni kuverti z oznako “javni natečaj
– parkirišče” na naslov Sklad stavbnih zem-
ljišč Občine Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Lju-
tomer.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe,
bodo v postopku odpiranja izločene.

11. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 5 dni od dneva odpiranja ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Ljutomer

Št. 110-1/95 Ob-4754

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi objek-
tov (Ur. l. RS, št. 34/84 in 29/86), Republi-
ka Slovenija – Ministrstvo za promet in zve-
ze – Direkcija Republike Slovenije za ceste
kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija ceste M

10–9 na odseku 1182 Ribče–Litija
pododsek 4 od km 2.520 do km 3.020
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in sicer od
20. do 22. 11. 1996, strokovne informacije
pa vam posreduje Tomislav Kušar, dipl. inž.
(061/13-35-040 oziroma tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
180,000.000 SIT.
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Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 12. 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 “Rekonstruk-
cija ceste M 10–9 Ribče–Litija” –T.K.

Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana,
v suterenu.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 1315/96 Ob-4746

Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
Gornja Radgona 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 zbiranje ponudb za nabavo

računalniške strojne in programske
opreme

I. Naročnik: Občina Gornja Radgona
Partizanska 13, Gornja Radgona.

II. Predmet razpisa je nabava računalniške
strojne in programske opreme in sicer:

a) Osebni računalniki
– PC Pentium 100 Intel,
– 16 MB RAM,
– HD 850 MB,
– 14" barvni monitor LR NI 1024 x

768,0.28,
– tipkovnica CHEERY SLO,
– gibki disk 1,4 MB 3,5",
– inštaliran licenčni MS-DOS 6.22,
– miška s podlogo,
– PCI mrežna kartica,
– inštalacija in prilagoditev na mrežo

(Windows NT 3.51),
– zaščitni filter in prekrivalo,
– pri enem PC-ju naj bo dodan tudi

CD-ROM,
Količina: 8 komadov.
b) Programska oprema
– licenčni MS OFFICE Standard SLO za

WINDOWS 95 z ustrezno literaturo v slo-
venskem jeziku,

– inštalacija pri kupcu in prilagoditev v
mrežo,

Količina: 12 paketov oziroma licenc.
c) Mrežni tiskalnik
– HP Laserjet 5N ali podoben z mož-

nostjo izpisa 12 strani/minuto,
– ustrezni programi za delo tiskalnika v

mreži,
– inštalacija in prilagoditev v mrežo pri

kupcu.
Količina: 1 komad.
Orientacijska vrednost je 3,000.000 SIT.
III. Merila za izbiro ponudnika so kom-

pletnost ponudbe, cena, plačilni pogoji, do-
bavni rok, garancija in pogoji pogarancij-
skega vzdrževanja, poreklo in kvaliteta
opreme ter reference ponudnika.

IV. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-

stopku za izvajanje javnega razpisa. Vsebo-
vati pa morajo predvsem:

– firmo ponudnika z dokazili o registra-
ciji podjetja,

– bonitetna poročila (BON 1, 2, 3),
– podatke o garanciji in načinih poga-

rancijskega vzdrževanja,
– dobavni rok,
– plačilne pogoje,
– tehnične podatke o opremi in proizva-

jalcu opreme,
– dokazila, da je prodajalec Microsoftov

partner.
V. Ponudbe pošljite v roku osem dni od

objave v Uradnem listu RS, na naslov: Obči-
na Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona.

VI. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zaprti ovojnici z navedbo imena in točnega
naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj
– javni razpis za nabavo računalniške opre-
me.”

VII. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po preteku razpisnega roka v pro-
storih sejne sobe Občine Gornja Radgona,
Partizanska 13. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo
imeti pisna pooblastila za zastopanje.

VIII. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najkasneje v roku 10 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Gornja Radgona

Št. 169/96 Ob-4749

Občina Slovenska Bistrica na osnovi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) kot investitor objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

telovadnice pri OŠ Poljčane
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica,

Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca grad-

benih, obrtniških in instalacijskih del, opre-
me ter zunanje ureditve z zunanjimi pri-
ključki za izgradnjo telovadnice pri OŠ Polj-
čane.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od dneva razpisa dalje na na-
slovu: Občina Slovenska Bistrica, Kolod-
vorska 10, Slovenska Bistrica, Oddelek za
družbene dejavnosti.

Za dvig dokumentacije je potrebno pred-
hodno plačilo stroškov dokumentacije v vi-
šini 10.000 SIT na žiro račun Občine Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slo-
venska Bistrica št. 51810-630-25589.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom del do-
bijo ponudniki na naslovu Občina Sloven-
ska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Sloven-
ska Bistrica, Oddelek za družbene dejavno-
sti (Soršak ali Osterman).

4. Orientacijska vrednost je 110,000.000
SIT.

5. Predvideni rok pričetka gradnje je ta-
koj po podpisu pogodbe, predvideni rok do-
končanja je 15. avgust 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

7.1 vrednost ponudbe,
7.2 plačilni pogoji,
7.3 garancije za kvalitetno izvedbo del

ter garancijska doba,

7.4 opremljenost ponudnika z gradbeno
operativo in kadri,

7.5 reference na podobnih objektih,
7.6 bonitete ponudnika,
7.7 rok izvedbe,
7.8 ugodnosti kreditiranja,
7.9 ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di naročniku.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba telovadnica OŠ Poljčane”.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
objave tega razpisa na naslov Občina Slo-
venska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slo-
venska Bistrica, Oddelek za družbene de-
javnosti.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb ob-
veščeni naknadno.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sode-
lovali pri odpiranju ponudbe, morajo pred
odpiranjem predložiti pisno pooblastilo.

9. Ponudba mora vsebovati:
9.1 Firmo oziroma ime ponudnika.
9.2 Izpisek iz sodnega registra, ki ne

sme biti starejši od 30 dni.
9.3 Ponudbeni predračun na originalnih,

od pooblaščenega predstavnika naročnika,
žigosanih popisih, z izjavo, da so cene za
popisana dela fiksne, obračunavajo pa se po
dejanskih količinah.

Prometni davek mora biti prikazan pose-
bej in zajet v ceni ponudbe. V ponudbi mora
biti posebej navedena opcija ponudbe, ki ne
more biti krajša od 60 dni.

9.4 Seznam referenc na podobnih objek-
tih.

9.5 Podpisan osnutek pogodbe.
9.6 Poimenski seznam kadrov, ki bodo

vodili gradnjo, z navedbo izobrazbe in dru-
gih podatkov.

9.7 Poimenski seznam podizvajalcev pri
gradnji s potrdili o njihovi registraciji.

9.8 Manipulativne stroške ponudnika pri
zagotovitvi del podizvajalcev.

9.9 Operativni terminski plan izvedbe
del s predvideno dinamiko financiranja.

9.10 Shemo ureditve gradbišča in shemo
dostavnih poti na gradbišče.

9.12 Izjavo, da je seznanjen s tehnično
dokumentacijo in da z njo soglaša.

9.13 Potrjen obrazec BON 1 in BON 2.
9.14 Akceptni nalog v višini 10% po-

nudbene cene za izvajanje del, kot garanci-
jo za resnost ponudbe.

9.15 Izjavo ponudnika, da prevzema ope-
rativno koordinacijo izvajanja del na objek-
tu z morebitnimi drugimi izvajalci posamez-
nih del.

9.16 Garancijsko izjavo z navedenimi in-
strumenti zavarovanja za kvalitetno izved-
bo del ter za odpravo napak v garancijski
dobi.

9.17. Izjavo, da ponudnik soglaša, da na-
ročnik iz ponudbe izvzame določene zaklju-
čene postavke v skupni vrednosti do največ
30%.

9.18. Izjavo o možnosti kreditiranja do
50% predračunske vrednosti za dobo 5 let, z
navedenimi kreditnimi pogoji ter z mož-
nostjo predčasnega vračila kredita s strani
investitorja.

9.16 Izjavo o drugih ugodnostih, ki jih
nudi ponudnik.

10. Upoštevale se bodo le popolne po-
nudbe z vsemi zahtevanimi podatki in izja-
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vami. Naročnik si pridržuje pravico, da z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
ne glede na razloge, oziroma da sklene po-
godbo z izbranim ponudnikom po fazah del
ali v zmanjšanem obsegu.

11. O izboru bodo ponudniki seznanjeni
v zakonitem roku.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 31-4/96:1 Ob-4763

Republika Slovenija, Center Vlade za in-
formatiko (v nadaljevanju: naročnik) in Mi-
nistrstvo za okolje in prostor – Geodetska
uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju:
uporabnik), razpisujeta na podlagi 40. in 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna (Ur. l.
RS, št. 5/96), na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter na podlagi
odredbe 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 dobavo

programskega paketa za vzdrževanje
digitalnih opisnih podatkov in digitalnih
načrtov zemljiškega katastra z oznako

“CVI-GURS-9601”
1. Predmet razpisa je: Odkup pro-

gramskega paketa za vzdrževanje digitalnih
opisnih podatkov in digitalnih načrtov zem-
ljiškega katastra, inštalacija na 47 lokacijah
in šolanje kadra na teh lokacijah. Ocenjena
vrednost programskega paketa in storitev je
10,000.000 SIT.

2. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani ponudniki lahko dvigne-
jo, s predajo pooblastila podjetja, od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS do
vključno 16. 12. 1996, vsak delovni dan med
10. in 12. uro na naslovu Ministrstvo za oko-
lje in prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Kristanova 1, Ljubljana – spre-
jemna pisarna.

3. Rok za začetek inštalacije program-
skega paketa in pričetek izvajanja šolanj na
posameznih izpostavah območnih geodet-
skih uprav in glavnem uradu je 15 dni po
podpisu pogodbe in se izvaja v skladu s
programom inštalacij in šolanj, ki ga pred-
loži ponudnik v ponudbi oziroma po dogo-
voru z naročnikom.

4. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Zahtevana vsebina ponudbe je po-
dana v razpisni dokumentaciji. Ponudba mo-
ra biti notranje pečatena z vrvico.

5. Dodatna pojasnila v zvezi s tem jav-
nim razpisom bodo ponudniki, ki so prevze-
li razpisno dokumentacijo, prejeli izključno
na informativnih dnevih, ki bosta organizi-
rana v sredo 27. 11. 1996 in v torek 17. 12.
1996 ob 14. uri v sejni dvorani Geodetske
uprave RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana. Po
potrebi bodo organizirani dodatni informa-
tivni dnevi, o čemer bodo vsi, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo, pisno obvešče-
ni. Ponudniki morajo svoja vprašanja, ozi-
roma zahteve po pojasnilu dostaviti v pisni
obliki najkasneje v torek 26. 11. 1996 do
12. ure za prvi informativni dan in v pone-
deljek 16. 12. 1996 do 12. ure za drugi in-

formativni dan v sprejemno pisarno Geo-
detske uprave RS, Kristanova 1 ali pa po
telefaxu na št. 061/132-20-21, z oznako
“Vprašanja za javni razpis
CVI-GURS-9601”. Vprašanja, ki bodo do-
stavljena pozneje, bodo praviloma obravna-
vana na naslednjem informativnem dnevu.
Udeleženci informativnega dneva morajo
predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je
prevzelo razpisno dokumentacijo.

Kolikor bodo po drugem informativnem
dnevu 17. 12. 1996 prišla na naslov Geodet-
ske uprave RS dodatna vprašanja, bo orga-
niziran tretji informativni dan. O lokaciji in
času tretjega informativnega dne bodo vsi
ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumen-
tacijo, pravočasno obveščeni. Vsem ponud-
nikom, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo, bodo ne glede na udeležbo, poslane
pisne zabeležke o poteku in vsebini infor-
mativnih dni.

6. Za pravočasno oddane bodo upošte-
vane samo tiste ponudbe, ki bodo prispele
najkasneje 3. 3. 1997 do 10. ure v sprejem-
no pisarno Geodetske uprave RS, Kristano-
va 1.

Za pravilno oddane se bodo upoštevale
samo tiste ponudbe, ki bodo oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter oznakama “Ne odpi-
raj – ponudba” in “Javni razpis
CVI-GURS-9601” ter za katere je ponudnik
prevzel razpisno dokumentacijo v skladu z
2. točko tega razpisa.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo dne 3. marca
1997 ob 10.30 v prostorih GU RS, Kristano-
va 1 (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pismeno pooblastilo za zastopa-
nje.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje zahtev iz tehnične doku-
mentacije,

– celovitost ponudbe,
– rezultati testiranja ponujene program-

ske opreme,
– ocena kvalitete ponujene rešitve,
– ocena sposobnosti ponudnika, da po-

nujena dela in storitve izvede strokovno v
času do 31. 12. 1997,

– program izvedbe šolanja in inštalacij,
ki ga priloži ponudnik k ponudbi,

– predložene reference,
– razmerje cena / kvaliteta,
– garancijski rok in ostali garancijski po-

goji,
– ocena morebitnih dosedanjih izkušenj

naročnika pri poslovanju s ponudnikom,
– dodatne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Na-
ročnik tudi ni obvezen izbrati kateregakoli
ponudnika.

9. Ker je potrebno obsežno preverjanje
kvalitete in pravilnosti delovanja ponujenih

rešitev, bodo ponudniki o izbiri izvajalca
obveščeni v roku 45 dni, to je do 16. 4.
1997.

10. Nepravočasne, nepravilno opremlje-
ne ali nepopolne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Št. 31-5/96:1 Ob-4779

Republika Slovenija, Center Vlade za in-
formatiko (v nadaljevanju: naročnik) in Sta-
tistični urad Republike Slovenije (v nada-
ljevanju: uporabnik), razpisujeta na podlagi
40. in 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96), na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter na podlagi odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja 1 kompleta

“Telefonskega studia” s 15 delovnimi
mesti za potrebe uporabnika z oznako

“CVI-9609-SURS”
Predmet javnega razpisa je dobava in

instalacija “Telefonskega studia” (v nada-
ljevanju: TS) za potrebe izvajanja telefon-
skih anket v skladu s programom dela upo-
rabnika v ocenjeni vrednosti 12,500.000
SIT.

TS obsega:
– ISDN  telefonsko  centralo  z  vsaj

17 ISDN priključki (15 delovnih mest za
anketarje in 2 delovni mesti za nadzornika)
ter možnostjo poznejše razširitve;

– programski paket za vodenje anketira-
nja, ki samodejno kliče telefonske naročni-
ke, posreduje vzpostavljene zveze prostemu
anketarju, ki opcijsko zmore tudi razpozna-
vo govora (številke ter enostavni odgovori
tipa DA/NE). Zajem podatkov na delovnem
mestu anketarja se vrši s programskim pa-
ketom BLAISE, katerega priskrbi uporab-
nik, ter ni predmet javnega razpisa.

Podrobnejši opis in obseg razpisane
opreme in storitev je razviden iz razpisne
dokumentacije, ki jo zainteresirani ponud-
niki lahko dvignejo, s predajo pooblastila
podjetja, od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS do vključno petka 29. 11. 1996,
vsak delovni dan med 10. in 12. uro na na-
slovu Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, Ljubljana – sprejemna pi-
sarna.

3. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in v skladu z zahtevami, podanimi v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti
notranje pečatena z vrvico.

4. Dodatna pojasnila v zvezi s tem jav-
nim razpisom bodo ponudniki, ki so prevze-
li razpisno dokumentacijo, prejeli izključno
na informativnih dnevih, ki bosta organizi-
rana ob ponedeljkih 25. 11. 1996 in 2. 12.
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1996 ob 14. uri v sejni dvorani Statističnega
urada RS, Vožarski pot 12, Ljubljana. Po
potrebi bodo organizirani dodatni informa-
tivni dnevi, o čemer bodo vsi ponudniki, ki
bodo prevzeli razpisno dokumentacijo, pi-
sno obveščeni. Ponudniki morajo svoja
vprašanja, oziroma zahteve po pojasnilu do-
staviti v pisni obliki najkasneje 25. 11. 1996
do 10. ure za prvi informativni dan in 2. 12.
1996 do 10. ure za drugi informativni dan v
sprejemno pisarno Statističnega urada RS,
Vožarski pot 2, Ljubljana ali pa po telefaxu
na št. 061/216-932, z oznako “Vprašanja za
javni razpis CVI-9609-SURS”. Vprašanja,
ki bodo dostavljena pozneje, bodo pravilo-
ma obravnavana na naslednjem informativ-
nem dnevu. Udeleženci informativnega dne-
va morajo predložiti pisno pooblastilo pod-
jetja, ki je prevzelo razpisno dokumentaci-
jo.

Kolikor bodo po drugem informativnem
dnevu dne 2. 12. 1996 prišla na naslov Sta-
tističnega urada RS dodatna vprašanja, bo
organiziran tretji informativni dan. O loka-
ciji in času tretjega informativnega dne bo-
do vsi ponudniki, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, pravočasno obveščeni.
Vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli razpi-
sno dokumentacijo, bodo ne glede na ude-
ležbo, poslane pisne zabeležke o poteku in
vsebini posameznega informativnega dne-
va.

5. Za pravočasno oddane bodo upošte-
vane samo tiste ponudbe, ki bodo prispele
najkasneje v ponedeljek 9. 12. 1996 do
13. ure v sprejemno pisarno Statističnega
urada RS, Vožarski pot 2, Ljubljana.

Za pravilno oddane se bodo upoštevale
samo tiste ponudbe, ki bodo oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter oznakama “Ne odpi-
raj – ponudba” in “Javni razpis
CVI-9609-GURS” ter za katere je ponudnik
prevzel razpisno dokumentacijo v skladu z
2. točko tega razpisa.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

6. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek
9. decembra 1996 ob 13.15 v prostorih Sta-
tističnega urada RS, Vožarski pot 2, Ljub-
ljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pismeno pooblastilo za zastopa-
nje.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje zahtev iz razpisne doku-
mentacije,

– celovitost ponudbe in “modularnost”
ponujene rešitve,

– ocena ustreznosti zahtevam uporabni-
ka in kvalitete ponujene rešitve,

– dobavni rok (zaželen je 40-dnevni do-
bavni rok po podpisu pogodbe),

– predložene reference,
– razmerje cena / kvaliteta,
– garancijski rok in ostali garancijski po-

goji,
– program izvedbe šolanja in inštalacij,

ki ga priloži ponudnik k ponudbi,
– ocena morebitnih dosedanjih izkušenj

naročnika pri poslovanju s ponudnikom,

– dodatne ugodnosti, ki jih vsebuje po-
nudba.

Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,
ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Na-
ročnik tudi ni obvezen izbrati kateregakoli
ponudnika.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v roku 21 dni, to je do 31. 12. 1996.

9. Nepravočasne, nepravilno opremljene
ali nepopolne ponudbe bodo izločene. Prav
tako bodo izločene iz nadaljnega postopka
vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli
fazi postopka ugotovilo, da temeljijo na ne-
resničnih navedbah ali podatkih.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Vlada Republike Slovenije
Center Vlade za informatiko

Št. 110-1/96 Ob-4753A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Opravljanje storitev

pridobivanja zemljišč za potrebe
gradnje obvoznice Lendava

Orentacijska vrednost del znaša:
9,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 18. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vasja Grebenc dipl.
iur. (tel. 13-22-241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 12. 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: Oprav-
ljanje storitev pridobivanja zemljišč za po-
trebe gradnje obvoznice Lendava.”

Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4753B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Ureditev odvodnje

vodotokov na AC Razdrto - Čebulovica

Orentacijska vrednost del znaša:
20,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 20. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Oto Rubinič, dipl.
inž. (tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 12. 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: Uredi-
tev odvodnje vodotokov na AC Razdrto -
Čebulovica.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-4753C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Načrt monitoringa med
gradnjo in obratovanjem ter izvedba

monitoringa med gradnjo na AC odseku
Višnja Gora - Bič

Orentacijska vrednost del znaša:
7,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 18. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Barbara Likar, dipl.
inž. (tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 3. 12. 1996 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Načrt
monitoringa med gradnjo in obratovanjem
ter izvedba monitoringa med gradnjo na AC
odseku Višnja Gora - Bič.”

Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1996
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Št. 110-1/96 Ob-4753Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Dokončna premoženjsko

pravna ureditev na že zgrajenem
AC odseku Šentilj - Pesnica
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Orentacijska vrednost del znaša:
11,250.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 20. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vasja Gerbenc, dipl.
iur. (tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 12. 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: Do-
končna  premoženjsko  pravna  ureditev
na že zgrajenem AC odseku Šentilj - Pes-
nica.”

Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 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.

Ob-4764

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 del: Izdelava novelacije

investicijskega programa izgradnje AC
Višnja Gora–Bič

Orientacijska vrednost del znaša
2,100.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 15. 11. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Cveto Gregorc, dipl.
ek. (tel. 13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 4. 12. 1996 do 10.30, v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izdela-
va novelacije investicijskega programa iz-
gradnje AC Višnja Gora–Bič”.

Javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 1996
ob 11. uri, v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

DARS, d.d.

Št. 119/96 Ob-4765

Na podlagi določil odredbe o postopku
izvajanja javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Občina Ajdovščina

javni razpis
A) za izbiro izvajalca gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del in

B) za izbiro izvajalca za opravljanje del
strokovnega nadzora za adaptacijo in

dozidavo Osnovne šole Dobravlje

1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina.

2. Predmet ponudbe:
A) izvedba gradbenih, obrtniških in in-

stalacijskih del pri adaptaciji in dozidavi
Osnovne šole Dobravlje,

B) izvajanje storitev strokovnega nadzo-
ra nad izvedbo gradbenih, obrtniških in in-
stalacijskih del pri adaptaciji in dozidavi
Osnovne šole Dobravlje.

3. Razpisno dokumentacijo za dela pod
točko 2.A) in za dela pod točko 2.B) lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Obči-
ni Ajdovščina, v petih dneh po objavi v
Uradnem listu RS, od 9. do 12. ure, pri
Repič Matiji. Za razpisno dokumentacijo za
izvajanje dela pod točko 2.A) morajo zain-
teresirani ponudniki plačati stroške v višini
30.000 SIT na žiro račun: 52010-630-7043,
Občina Ajdovščina, kar morajo dokazati pri
prevzemu dokumentacije s potrdilom.

Tehnična dokumentacija bo na vpogled
v prostorih sejne sobe Občine Ajdovščina,
prvi delovni dan po objavi razpisa, možnost
ogleda lokacije in strokovne informacije pa
bodo na razpolago pet dni po objavi s pred-
hodno najavo na Občino Ajdovščina, pri
Repič Matiji, tel. 065/63-113, faks
065/641-186.

4. Vsebina javnega naročila
Za dela pod točko 2.A): adaptacija in

dozidava Osnovne šole Dobravlje po izde-
lani tehnični dokumentaciji in pridobljenem
gradbenem dovoljenju. Delo obsega izvaja-
nje gradbenih, obrtniških in instalacijskih
del.

Za dela pod točko 2.B): adaptacija in
dozidava Osnovne šole Dobravlje. Delo ob-
sega:

– strokovno nadzorstvo nad izvedbo
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
po 61. členu zakona o graditvi objektov (Ur.
l. RS, št. 34/84 in 59/96);

– koordinacijo med naročnikom, izvajal-
cem gradnje in projektantom pri izdelavi
PID načrta;

– izdelavo medsebojne primerjave po-
nudnikov za izvedbo del pod točko 2.A);

– organiziranje vseh dejavnosti za pri-
dobitev uporabnega dovoljenja po veljav-
nem zakonu;

– nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v
garancijski dobi;

– redno poročanje investitorju o stanju
investicije med izvedbo;

– ostala opravila, ki so za vodenje nad-
zora nujna, pa niso eksplicitno izražena v
razpisnih pogojih in zakonih.

5. Orientacijska vrednost investicije:
300,000.000 SIT.

6. Predvideni rok izvedbe: 10 mesecev
za dozidavo šole, 5 mesecev za adaptacijo
obstoječe šole in 5 mesecev za izgradnjo
telovadnice ter zunanja ureditev.

Pričetek del je predviden v januarju
1997, zaključek pa v avgustu 1998.

7. Ponudniki, ki bodo v zgoraj navede-
nem roku dvignili razpisno dokumentacijo
in se bodo udeležili javnega razpisa, morajo
svojo ponudbo izdelati v skladu z 12. čle-
nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil in v
skladu z razpisnimi pogoji, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Ponudbi za iz-
vedbo del pod točko 2.A) je potrebno prilo-

žiti garancijo za resnost ponudbe, in sicer
bančno garancijo v višini 3% vrednosti po-
nudbe.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika za dela pod točko 2.A):

– izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev;
– ponudbena cena;
– strokovna usposobljenost, izkazana

skozi kadrovsko zasedbo in opremljenost;
– reference pri izvajanju tovrstnih del;
– plačilni pogoji;
– rok izvedbe;
– garancijski rok;
– boniteta firme;
– dodatne ugodnosti.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika za dela pod točko 2.B):
– izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev;
– ponudbena cena;
– reference ponujene ekipe za izvajanje

razpisanih storitev;
– boniteta ponudnika;
– plačilni pogoji;
– dodatne ugodnosti.
Naročnik ni dolžan najcenejšega ponud-

nika smatrati za najugodnejšega.
Ponudniki morajo v primeru, da dela ne

nameravajo opraviti izključno z lastnimi
kadri, ponudbo dopolniti z izjavo, ki jo
morajo podpisati vsi udeleženci v ponudbi
in iz katere mora biti razviden odstotek
dela posameznega udeleženca in način na-
stopanja.

9. Rok za oddajo ponudb
Pismene ponudbe za dela pod točko 2.B)

morajo prispeti do 26. 11. 1996 do 12. ure
na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, Ajdovščina, v zaprti ovojnici z naslo-
vom naročnika z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za strokovni nadzor Osnovna šola
Dobravlje”, za dela pod točko 2.A) pa do
16. 12. 1996 do 12. ure na isti naslov, v
zaprti ovojnici z naslovom ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izved-
bo Osnovna šola Dobravlje”.

10. Javno odpiranje ponudb za dela pod
točko 2.B) bo 27. 11. 1996 ob 13. uri, za
dela pod točko 2.A) pa 17. 12. 1996 ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo navzoči pri
odpiranju ponudb, morajo predložiti poob-
lastilo za zastopanje ponudnikov.

11. O rezultatih javnega razpisa bodo po-
nudniki obveščeni za izbor v 15 dneh od
dneva odpiranja ponudb, za gradnjo pa v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ajdovščina

Ob-4766

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995) ob-
javlja Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo blagajn (varnostnih vsebnikov)

za shranjevanje magnetnih trakov
1. Predmet razpisa je dobava 9 blagajn

(varnostnih vsebnikov) za shranjevanje ra-
čunalniških magnetnih trakov za podružni-
ce Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet.
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2. Ponudbe morajo vsebovati elemente,
določene v razpisni dokumentaciji in boni-
tetno poročilo.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v centrali Ljubljana, Tržaška
16, dne 20. 11. 1996 med 12. in 14. uro, pod
pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za pričetek dobave na
lokacije podružnic je v decembru 1996.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, refe-
rence, rok dobave, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je 27. 11. 1996
na naslov iz 3. točke.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
ločeno za vsak predmet razpisa in z vidno
oznako “Ne odpiraj – javni razpis – blagaj-
ne”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 29. 11.
1996 ob 9. uri, v sejni sobi na naslovu iz
3. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 156/96 Ob-4767

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca večjih
vzdrževalnih del na deponiji komunalnih

odpadkov v Hrastje Moti
1. Predmet razpisa: večja vzdrževalna

dela na deponiji komunalnih odpadkov v
Hrastje Moti.

2. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 3,800.000 SIT.

3. Rok za dokončanje je 20 delovnih dni
od dneva sklenitve pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– celovitost vsebine ponudbe,
– reference,
– plačilni pogoji in cene,
– izkušnje in potrebna mehanizacija za

izvedbo del na deponiji,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, katere nudi ponudnik

naročniku.
5. K ponudbi mora ponudnik predložiti

izjavo, da je seznanjen s projektno nalogo
in obsegom del, ter da jih je sposoben izve-
sti v predloženem roku.

6. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu Občine Radenci, Radgonska
cesta 9, Radenci, vsak dan od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, in sicer od 8. do
13. ure, kjer ponudniki dobijo razpisno do-
kumentacijo in vse ostale informacije o
predvidenih delih.

7. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in mora vsebovati
naslednje elemente:

7.1. naslov firme oziroma ime ponudnika,

7.2. dokazilo o registraciji,
7.3. reference,
7.4. ponudbeni predračun,
7.5. dinamika realizacije ponudbe po po-

stavkah – terminski plan,
7.6. način obračunavanja del,
7.7. garancijski rok in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti oziroma jamstvo,
7.8. ugodnosti, katere nudi ponudnik na-

ročniku,
7.9. navedbo pooblaščene osebe ponud-

nika.
8. Investitor si pridržuje pravico oddati

dela fazno, glede na razpoložljiva finančna
sredstva.

9. Ponudbe se lahko predložijo v roku
deset dni po objavi razpisa v Uradnem listu
RS na naslov: Občina Radenci, Radgonska
cesta 9, 9252 Radenci, do 12. ure. Ponudbe
se oddajo v zapečateni kuverti z oznako:
“Ponudba za izvedbo večjih vzdrževalnih
del na deponiji komunalnih odpadkov v
Hrastje Moti – Ne odpiraj!”.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri, v prostorih Občine Radenci.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Radenci

Št. 403-4/96 Ob-4768

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Ljubljana, Jesenkova 3, 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 tiskanje in dobavo davčnih obrazcev

1. Predmet razpisa: tiskanje in dobava
davčnih obrazcev za naročnika Ministrstvo
za finance, Davčno upravo Republike Slo-
venije po vzorcih iz razpisne dokumentaci-
je, in sicer:

– napoved za odmero dohodnine (jezik:
1. slovenski, 2. slovensko-madžarski, 3. slo-
vensko-italijanski),

– navodilo za vpis podatkov za napoved
za odmero dohodnine (jezik: 1. slovenski,
2. slovensko-madžarski, 3. slovensko-itali-
janski),

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz dejavnosti za obdobje od ..... do .....
199.... z naslednjimi prilogami:

– izračun revalorizirane vrednosti
amortizacije v obdobju od ..... do ..... 199....,

– popisni list osnovnih sredstev na dan
..... 199.... ter izračun revalorizirane vred-
nosti, osnovnih sredstev na dan ..... 199....,

– popisni list zaloge lastnega materiala,
– popisni list zaloge naročnikovega

materiala (tudi iz kooperacije),
– popisni list zaloge trgovskega blaga,
– popisni list zaloge polproizvodov in

nedokončane proizvodnje iz lastnega mate-
riala,

– popisni list zaloge polproizvodov in
nedokončane proizvodnje iz naročnikovega
materiala,

– popisni list zaloge proizvodov iz
lastnega materiala,

– popisni list zaloge proizvodov iz na-
ročnikovega materiala,

– obračun lastnih zalog,

– popisni list gotovine v blagajni in
stanja na žiro računu ter vrednostnih papir-
jev,

– popisni list terjatev do kupcev in do
dobaviteljev,

– popisni list obveznosti do kupcev in
do dobaviteljev,

– popisni list dobljenih posojil,
– podatki iz bilance stanja na dan .....

199.... in na dan ..... 199....,
– podatki iz bilance uspeha za obdob-

je od ..... do ..... 199....,
– napoved na odmero davka od dobička

iz kapitala,
– napoved za odmero davka od dohod-

kov iz premoženja – druga alinea 64. člena
zakona o dohodnini,

– napoved za odmero davka od dohod-
kov iz premoženja – tretja alinea 64. člena
zakona o dohodnini,

– napoved za odmero davka od premo-
ženja – 1. točka 156. člena ZDO,

– napoved za odmero davka od premo-
ženja – 2. točka 156. člena ZDO,

– napoved za odmero davka od prejete-
ga darila,

– napoved za odmero davka na promet
nepremičnin,

– poziv k vložitvi napovedi za odmero
dohodnine,

– poziv za vložitev napovedi.
Obrazci pod drugo, predzadnjo in zad-

njo alineo se tiskajo na papirju – “kuler 60
g”, ostali obrazci pa na papirju “recikliran
bel ekološki 80 g”.

Barvni tisk: za obrazce pod prvo, drugo
in predzadnjo alineo.

Črnobeli tisk: za ostale obrazce.
Barva papirja za posamezen obrazec je

razvidna iz vzorcev razpisne dokumentacije.
2. Orientacijska vrednost naročila znaša

skupno 65,000.000 SIT.
3. Predviden rok dobave:
– za obrazec napovedi za odmero do-

hodnine in napovedi za odmero davka od
dohodkov iz premoženja 3. alinea 64. člena
zakona o dohodnini do 10. januarja 1997,

– za ostale obrazce do 15. januarja 1997.
Lokacija dobave: fco prodajna mesta na

celotnem območju Republike Slovenije
(knjigarne, papirnice, izpostave davčnih
uradov).

4. Naročnik si pridržuje pravico:
– da izbranega najugodnejšega ponudni-

ka zaveže, da zagotovi delitev brezplačnih
obrazcev iz 1. in 2. alinee 1. točke tega
razpisa, in sicer en izvod napovedi z navo-
dilom na zavezanca,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega dobavitelja lah-
ko takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za tiskanje in dobavo obraz-
cev drugega najugodnejšega ponudnika po
tem javnem razpisu.

5. Ponudbe morajo vsebovati vse ele-
mente v skladu z 12. členom citirane odred-
be, zlasti pa naslednje:

a) registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra),

b) bonitetne obrazce (BON 1, BON 2
oziroma BON 3),

c) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,

d) potrdilo carinskega organa o porav-
navi carinskih obveznosti,
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e) dovoljenje upravnega organa za
opravljanje dejavnosti,

f) podpisan ponudbeni predračun (speci-
fikacija cene za vsako posamezno vrsto
obrazca, možni popusti glede na količino
oziroma obseg dobav),

g) veljavna bančna garancija za resnost
ponudbe (po vzorcu v razpisni dokumenta-
ciji in znesku),

h) parafiran predlog pogodbe in prilog k
pogodbi (vsaka stran posebej),

i) potrjen vzorec bančne garancije v na-
vedenem znesku za dobro izvedbo pogodbe,

j) dostava obrazcev na zahtevane lokaci-
je v skladu z dogovorom naročnika,

k) dosedanje reference z navedbo tiska-
nja obrazcev v zadnjem letu po količini,
rokih in vrednostih na področju, ki je pred-
met javnega naročila ter imena naročnikov,

l) brezplačni vzorci obrazcev v skladu s
predpisano obliko in vsebino v razpisni do-
kumentaciji (10 izvodov vsakega obrazca),

m) seznam prodajnih mest, ki jih glede
na lokacije izpostav davčnih uradov Davč-
ne uprave Republike Slovenije zagotavlja
ponudnik,

n) pisna izjava, da odgovarja za izpol-
njevanje pogodbe, sklenjene z morebitnimi
podizvajalci.

Opomba: datum izdaje dokumentov v ali-
neah od a) do e) ne sme biti starejši od
30 dni od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov:

a) kakovost ponujenih obrazcev,
b) celovitost ponudbe (tiskanje, distribu-

cija, pokritost slovenskega trga v celoti, stal-
na zaloga obrazcev),

c) reference ponudnika pri istovrstnih
delih,

d) konkurenčnost cen (končna prodajna
cena, izražena v tolarjih, ki vsebuje tudi
stroške distribucije, prometni davek, rabat
po izvodu in vrsti posameznega obrazca),

e) zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1997,

g) plačilni roki: najmanj 20 dni od dneva
izstavitve računa,

h) druge posebne ugodnosti ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb je do 6. 12.

1996 do 10. ure, na naslov Ministrstvo za
finance, Davčna uprava Republike Sloveni-
je, Glavni urad, Ljubljana, Jesenkova 2, 3.
nadstropje, soba št. 34, pri Mariji Pavlič.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Tiskanje in dobava davčnih
obrazcev” in opozorilom “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1996
ob 11. uri, v sejni sobi Davčne uprave Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Jesenkova 3 (mansarda). Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, mo-
rajo imeti s seboj pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.

10. Veljavnost ponudb je 15 dni od dne-
va javnega odpiranja ponudb.

11. Rok za obvestilo ponudnikov o izidu
javnega razpisa je 10 dni od dneva javnega
odpiranja ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo (po ceni
2.000 SIT v gotovini) lahko ponudniki dvig-
nejo in plačajo v Davčni upravi Republike
Slovenije, Ljubljana, Jesenkova 3, pri Mari-
ji Pavlič (3. nadstropje, soba 34), vsak de-
lovni dan med 9. in 11. uro.

13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.

Davčna uprava Republike Slovenije
glavni urad

Št. 3-306-466/96 Ob-4775

Javni razpis
za nabavo

1. Predmet razpisa:
a) CNC 3 D univerzalni rezkalni stroj –

1 kom,
b) vijačni kompresor – 1 kom.
2. Tehnične karakteristike iskanih stro-

jev se dobijo na tel. 063/484-681, Kumper-
ger ali Pižorn.

3. Dobavni rok v letu 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ustreznost tehnično strokovnim zahte-

vam,
– reference, cena in način plačila,
– zagotovljena montaža in servis,
– garancijski pogoji.
5. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti na

naslov: Obrtne delavnice Rinka Celje, Lin-
hartova 3, do 26. 11. 1996 do 8. ure.

6. Odpiranje prispelih ponudb bo javno,
dne 26. 11. 1996 ob 9. uri, v prostorih obrt-
nih delavnic Rinka Celje.

Rinka, obrtne delavnice, Celje

Ob-4769

Komisija Evropske unije v imenu Mini-
strstva za okolje in prostor za projekt zašči-
ta Nove Gorice in Gorice pred poplavami
(SL-9403.02.02), ki se financira iz sredstev
PHARE v okviru programa prekomejnega
sodelovanja v Sloveniji objavlja

razpis
za izgradnjo suhega zadrževalnika Pikol

in ureditev struge Vrtojbice
Na razpis se lahko enakopravno prijavi-

jo vse fizične in pravne osebe iz držav čla-
nic Evropske unije ali iz dežel koristnic pro-
grama PHARE v Centralni in Vzhodni Evro-
pi. Iz teh dežel morajo izvirati tudi materiali
in oprema, ki se bodo vgrajevali ter storitve,
ki se bodo izvajale po sklenitvi pogodbe.

1. Predmet
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca del

za izgradnjo suhega zadrževalnika Pikol in
ureditev struge Vrtojbice.

Predmet ponudbe predstavljajo nasled-
nja dela:

– izgradnja suhega zadrževalnika,
– izgradnja izpustnega objekta,
– izgradnja prelivnega objekta,
– hidromehanska oprema,
– čiščenje struge Vrtojbice in izkop me-

lioracijskih kanalov na območju zadrževal-
nika,

– nadvišanje ceste in izgradnja novega
propusta,

– ureditev struge Vrtojbice na zgornjem
delu področja zadrževalnika,

– krajinska ureditev,
– ureditev kanalizacije in vodovoda.

Razpoložljiva sredstva za razpisana dela
znašajo 710.000 ECU.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokonča-
nja del pa je 5 mesecev.

Ponudbe za izgradnjo objektov naj pred-
ložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:

– letni promet gradbenih del v letu 1995
v višini 10,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj treh projektih v zad-
njih petih letih, ki so po naravi in zapleteno-
sti primerljivi z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo ponudbeno do-

kumentacijo na naslovu: Vodnogospodarski
inštitut, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana ob
vplačilu nevračljivega zneska v višini 25.000
SIT na žiro račun št. 50106-603-50615 ali v
protivrednosti v konvertibilni valuti, na deviz-
ni bančni račun št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri NLB Trg re-
volucije 1, Ljubljana, s pripisom “Za ponud-
beno dokumentacijo”. Razpisno dokumenta-
cijo bo mogoče prevzeti s predložitvijo doka-
zila o vplačilu. Na željo bomo ponudniku do-
kumentacijo pravočasno poslali s kurirsko
pošto na stroške ponudnika, vendar ne prev-
zamemo nikakršne odgovornosti za izgubo ali
prepozno dostavo. V licitacijskem postopku
bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki bodo
plačali razpisno dokumentacijo.

Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti.

3. Oddajanje prijav
Prijave morajo biti oddane v 45 dneh od

datuma objave razpisa, do 11. ure po lokal-
nem času na naslovu, navedenem v razpisni
dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
ponudnikom od datuma objave razpisa da-
lje, vsak delovni dan med 8. in 14. uro po
lokalnem času.

Ponudniki lahko dobijo nadaljnja po-
drobnejša pojasnila glede ponudbe na na-
slovu: Igor Kovačič, dipl. inž., VGI, Hajdri-
hova 28, Ljubljana, tel: 061/12-64-122,
061/17-75-300, faks: 061/12-64-162.

Ministrstvo za okolje in prostor
Ljubljana

The Commission of the European Com-
munities on behalf of the Ministry of Envi-
ronment and Physical Planning for the
project Water Outflow Optimization at Nova
Gorica & Gorizia (SL-9403.02.02) financed
from PHARE funds in the framework of
Cross-Border Programme in Slovenia

Issues this Invitation to Tender
for Execution of Works for Construction
of Retention Pikol and Arrangement of

Vrtojbica Riverbed
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States of the European Community, and of
beneficiary countries of the PHARE pro-
gramme from Central and Eastern Europe.
Supplies and services offered must origi-
nate from the above states.
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1. Subject
Invitation to tender for selection of sup-

plier of works for construction of dam Pikol
and retention Pikol including all necessary
arrangements. Construction of the retention
and smaller conducting and regulation
works along the down-stream section of the
Vrtojbica brook will decrease floods in such
a range that no damage will be caused on
already existing residences and infrastruc-
ture.

Following works are subject to tender:
– embankment of dam,
– bottom outlet and gate construction,
– overflow spillway,
– hydromechanical equipment,
– cleaning of riverbed of the Vrtojbica

brook and excavation of melioration chan-
nels in the retention area,

– road elevation and construction of new
culvert,

– arrangement of Vrtojbica brook at the
upper part of retention area,

– landscape arrangements,
– sewage construction and waterworks.
The total budget available for this con-

tract amounts to 710.000 ECU.
The  works  should  start  immediately

after  signing  the  contract,  while  the
works  should  be  finalized  in  5 (five)
months.

Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not limit-
ed to:

– annual turnover in construction works
for the year 1995 of 10,000.000 ECU,

– successful experience as the prime con-
tractor in construction of at least three
projects of a nature and complexity compa-
rable to the tendered works during the last
five years.

2. Tender documentation
Tender documents may be obtained

from  the  address:  Water  Management
Institute (VGI), Hajdrihova 28, 1000
Ljubljana, Slovenia upon payment of a non-
refundable fee of 25.000 SIT (Slovenian
Tolars),  or  equivalent  in  convertible
currency.  Payments  in  SIT  should  be
made by bank transfer to the bank account
No. 50106-603-50615,   while   foreign
currency  payments  should  be  made  to
the following bank accounts: No.
50100-620-133-27620-6208/1 at Nova
Ljubljanska banka d.d., Trg revolucije 1,
Ljubljana with a notice “for tender docu-
mentation”. Submission of payment certif-
icate will allow tenderer to obtain tender
documents. If requested, the documents
will  be  promptly  dispatched  by  courier
on  cost  of  tenderer  but  no  liability  can
be  accepted  for  loss  or  late  delivery.
Only  parties  purchasing  the  tender  doc-
uments  will  be  eligible  to  submit  their
tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount corre-
sponding to 2% (two percent) of the Tender
price in Slovenian Tolars or equivalent in
convertible currency.

3. Submission of tenders
Complete tenders must be delivered in

45 days after publication of this notice, at
the latest by 11 a.m. (local time) to the

address stated in the tender documenta-
tion.

Tender documents may be obtained after
publication of this notice from 8.00 am to
2.00 p.m. (local time), Monday through Fri-
day. Interested tenderers may obtain further
information from Mr. Igor Kovačič, dipl.
ing, VGI, Hajdrihova 28, Ljubljana, Slove-
nia, phone: +386-61 12-64-122 or +386-61
17-75-300, fax:+386-61 12-64-162.

Št. 950/96-01 Ob-4780

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

investicijsko vzdrževalnih del –
zamenjava dela ravne strehe OŠ

Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale – oddelek

za družbene dejavnosti.
2. Predmet razpisa
2.1. Izvedba inv. vzdrževalnih del – za-

menjava dela ravne strehe OŠ Domžale.
3. Okvirna vrednost
Predvidena vrednost del je ca. 2,400.000

SIT.
4. Rok izvedbe
4.1. Pričetek del začetek decembra 1996

in končanje del sredi decembra 1996, to je
8 dni.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– ponudbena cena,
– reference na področju tovrstnih izvaja-

njih del, predvsem v Občini Domžale,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– finančna boniteta ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki  lahko  dvignejo  razpisno

dokumentacijo vsak delovnik od 8. do 12.
ure, v prostorih Občine Domžale, Oddelek
za komunalno, stanovanjsko gospodarstvo
in  prostor  na  Ljubljanski  c.  89/I,  Dom-
žale.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 2.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810230, proračun Občine Dom-
žale, “razpis streha OŠ Domžale”.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje v 14 dneh po objavi v Uradnem
listu RS, to je do petka, 29. 11. 1996 do 12.
ure, na naslov dviga ponudb: Občina Dom-
žale, Oddelek za komunalno, stanovanjsko
gospodarstvo in prostor na Ljubljanski c.
89/I, 1230 Domžale, v ločenih zaprtih ku-
vertah z napisom “Ne odpiraj” in “Inv. vzdr-
ževalna dela OŠ Domžale”.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe.

Ponudbe je potrebno dostaviti skupno s
sprejemno dokumentacijo v eni skupni ku-
verti.

8. Odpiranje  ponudb  bo  opravila  ob-
činska  komisija  za  vodenje  postopka
javnih  natečajev  na  svoji  prvi  seji
predvidoma  v  ponedeljek,  2.  12.  1996

ob  15.  uri,  v  prostorih  Občine  Domžale,
Ljubljanska  c.  69,  I.  nadstropje  –  sejna
soba.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, kot tudi kasneje, v
30 dneh  po  odpiranju,  o  izboru  izvajalca
del.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na tel. 061/722-022 pri Tonkli P., v
zvezi s tehničnim delom pa na tel.
061/713-689, Ciperle J.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavala in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale popisnega
teksta.

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe ali zmanjša
obseg predvidenega števila del, kot tudi
predvidenega popisa del.

Št. 950/96-01 Ob-4781

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, Domžale, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projektne

dokumentacije in za izvajanje del na
cestno, komunalno-energetskem

programu Občine Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti za razpis.
2.1. Za izvajanje del:
a) objekt 1: rekonstrukcija ulice Nikola

Tesla – protiprašna zaščita v Domžalah, ok-
virna vrednost 4,000.000 SIT,

b) objekt 2: asfaltiranje v Študi – cesta
do cvetličarne v Študi, okvirna vrednost
6,000.000 SIT,

c) objekt 3: izgradnja VII. ulice v Pre-
serjah, okvirna vrednost 1,000.000 SIT,

d) objekt 4: končanje kanalizacije Pelec-
hove v Preserjah, okvirna vrednost
1,200.000 SIT,

e) objekt 5: sanacija peš brvi čez Kam-
niško Bistrico v Domžalah, okvirna vred-
nost 2,000.000 SIT,

f) objekt 6: izgradnja nizkotlačnega plin-
skega omrežja ob Slamnikarski ulici, okvir-
na vrednost 3,500.000 SIT.

3. Rok izvedbe – objekt 1–6:
pričetek: december 1996,
zaključek: december 1996.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Občine Domžale, Oddelek za
gospodarske javne službe, na Ljubljanski
89, plačljivo v gotovini ali z virmanom na
žiro račun št. 50120-630-810230 – prora-
čun Občine Domžale – razpis.
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6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
29. 11. 1996 do 12. ure na naslov: Občina
Domžale, Oddelek za gospodarske javne
službe, Ljubljanska 89, 1230 Domžale, v
zaprti ovojnici z napisom “Javni razpis –
komunala – Ne odpiraj!”.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nad-
stropje – sejna soba, prvi naslednji dan po
roku za oddajo ponudb ob 15. uri.

Kolikor pade dan odpiranja na soboto,
nedeljo ali praznik, je odpiranje prvi delov-
ni dan ob isti uri.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Občina Domžale

Ob-4782

Lesna industrija Idrija, d.o.o., Spodnja
Idrija objavlja

javni razpis
za zbiranje ponud za nakup poslovnih

sredstev družbe Lesna industrija Idrija,
d.o.o., Spodnja Idrija, na lokaciji

Cerkno
1. Predmet razpisa:
– zemljišče v izmeri 4867 m2,
– objekti s komunalno opremljenostjo,
– oprema za proizvodnjo.
Vse nepremičnine so vknjižene v k.o.

Cerkno.
Možen je le nakup vseh navedenih sred-

stev kot celote.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo domače fi-

zične in pravne osebe. Vsakemu ponudniku
bo omogočen ogled in dostop do potrebne
dokumentacije za pripravo ponudb. Pisna
pooblastila za ogled in pridobivanje potreb-
nih informacij bo, v dogovoru s potencialni-
mi investitorji po podpisu izjave o varova-
nju poslovnih skrivnosti družbe, posredoval
Sklad RS za razvoj d.d.

Od ponudnikov pričakujemo, da bodo v
svojih ponudbah poleg cene in plačilnih po-
gojev opredelili še:

– poslovni in razvojni načrt družbe po
prevzemu sredstev za obdobje petih let,

– plan investicij v proizvodno opremo in
opremo za zaščito okolja,

– politiko zaposlovanja in garancije v
zvezi s tem,

– poslovne in finančne reference ponud-
nika.

4. Prispele ponudbe bo ocenila posebna
komisija za oceno ponudb. Pri izbiri bodo
imeli prednost aktivni investitorji.

5. Odločitev o najboljšem ponudniku bo
na podlagi priporočila komisije za oceno
ponudb sprejeta predvidoma v 30 dneh po
končanem zbiranju ponudb.

Ponudbe morajo biti poslane s priporo-
čeno pošiljko na Sklad RS za razvoj d.d.,
Kotnikova 28, Ljubljana, najkasneje do
29. 11. 1996 do 12. ure, in sicer v zapečate-
nih ovojnicah z oznako “Projekt LII - Cerk-
no”. Družba na podlagi tega razpisa ni za-
vezana skleniti pogodbe o prodaji sredstev
z najboljšim ali katerim koli ponudnikom.

Za morebitne dodatne informacije v zve-

zi s to objavo se obrnite na Sklad RS za
razvoj d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, tel.
061/13-33-101, faks 061/13-13-307, Bojan
Ojsteršek.

Lesna industrija Idrija d.o.o.
Spodnja Idrija

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-4776

Ime javnega glasila: Dnevnik s sedmo
številko Nedeljski dnevnik.

Viri financiranja: prihodki iz poslova-
nja.

Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:
Kmečka družba, d.d., Ljubljana.

Izdajatelj: Dnevnik, Časopisna družba,
d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana.

Uprava: direktor Branko Bergant.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Bo-

ris Lenič – predsednik, Milan Kneževič, Mi-
ran Kump, Jože Pušnik, Gabrijela Cotman,
Stevan Savič.

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 207/96 Ob-4714

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe ITPP Ribnica sklicujem

2. redno sejo skupščine
družbe,

ki bo v četrtek, 12. decembra 1996 ob
15. uri na sedežu družbe, Opekarska 45 v
Ribnici.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev

delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, verifikacijska komisija, zapisni-
kar in notar.

2. Sprejem letnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1995 in poročilo revizorja.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube

poslovanja v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se predlog di-

rektorja o pokrivanju izgube za leto 1995.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje s predlogi

sklepov je na vpogled delničarjem na sede-
žu družbe na Opekarski 45 vsak delovnik
od 12. do 14. ure.

Delničarji lahko v sedmih dneh po preje-
mu obvestila o sklicu skupščine podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda ozi-
roma nasprotne predloge na sedež družbe.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni in
razumno utemeljeni. Direktor in nadzorni

svet bosta o utemeljenih predlogih sprejela
svoja stališča in bosta o teh predlogih naj-
pozneje 12 dni pred sklicem skupščine ob-
vestila delničarje.

Za udeležbo na seji skupščine se delni-
čar izkaže z začasnico oziroma s pisnim
pooblastilom delničarja. Pooblastila za za-
stopanje na skupščini je potrebno deponira-
ti na sedežu družbe vsaj tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Vsak delničar ali njegov
pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine, in sicer v pisni obliki.

ITPP, d.d., Ribnica
direktor

Ob-4719

Začasna uprava Gozdnega gospodarstva
Novo mesto d.d., Gubčeva 15, Novo mesto
vabi delničarje na

1. sejo skupščine
Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d.,

Gubčeva 15, Novo mesto
Začasna uprava sklicuje skupščino dne

19. 12. 1996 ob 12. uri na sedežu družbe v
Novem mestu, Gubčeva 15.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugo-

tovi, ali je na skupščini zastopanih toliko
delnic, da skupščina lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: izvoli se predsed-
nika, dva preštevalca glasov, notarja in za-
pisnikarja.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi, da je skupšči-
na sklepčna.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
Predsednik seznani skupščino z dnev-

nim redom.
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začas-

nega nadzornega sveta: sprejme se poslovnik
skupščine o predloženem besedilu.

6. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninske preobrazbe
podjetja.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina delni-
čarjev je seznanjena s potekom lastninskega
preoblikovanja.

7. Poročilo o poslovanju za leto 1993,
1994 in 1995, ter delitev dobička za leti
1994 in 1995.

Mnenje začasnega nadzornega sveta: za-
časni nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo začasne uprave za
leto 1993, 1994 in 1995, ter delitev dobička
za leti 1994 in 1995 v predloženem besedi-
lu.

Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se letno poročilo za leto 1993, 1994 in 1995,
ter predlagano delitev dobička za leti 1994
in 1995.

8. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog začasne uprave in začasnega

nadzornega sveta: potrdi se oblikovanje
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sklada lastnih delnic v besedilu, kot ga pred-
lagata začasna uprava in začasni nadzorni
svet.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: izvoli se člane nadzornega sveta po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

10. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: skupščina imenuje revizorja po pred-
logu začasnega nadzornega sveta.

11. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: določi se nagrade članom nadzornega
sveta v predlagani višini.

Udeležba na skupščini: skupščine se lah-
ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pisno pooblastilo mora biti
dostavljeno družbi vsaj tri dni pred zaseda-
njem  skupščine  in  ves  čas  trajanja  poob-
lastilnega  razmerja  shranjeno  na  sedežu
družbe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebnim dokumentom, zako-
niti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, če pi-
sno prijavijo osebno ali s priporočeno po-
šiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom v sprejemni
pisarni, s podpisom potrdijo svojo prisot-
nost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan pri Milanu Dragišiču od 10. do
12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda glede katerih žele, da so o njih pravo-
časno seznanjeni vsi delničarji pisno sporo-
čijo začasni upravi v sedmih dneh od objave
sklica.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Gozdno gospodarstvo, d.d.
začasna uprava

Ob-4725

Na podlagi 7.3. točke statuta Lesonit,
d.d., Ilirska Bistrica, Nikole Tesle 11, upra-
va sklicuje

2. redno skupščino
te družbe,

ki bo dne 17. 12. 1996 ob 11. uri, v
predavalnici na sedežu Lesonit, d.d., v Ilir-
ski Bistrici, Nikole Tesle 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: imenuje se pred-

sednik skupščine, verifikacijska in volilna

komisija. Seji bo prisostvoval povabljeni no-
tar.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1995 z mnenjem nadzornega sveta
in mnenjem revizorja.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagano poslovno poročilo uprave o poslova-
nju delniške družbe v letu 1995.

4. Spremembe in dopolnitve statuta del-
niške družbe.

Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statu-
ta delniške družbe.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta za-
radi odstopne izjave dosedanjega člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta: izvoli
se predlaganega člana nadzornega sveta.

6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-

vizorja se imenuje predlagano družbo.
7. Določitev sejnine in povračilo strošk-

ov udeležbe na sejah predsedniku in članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave: sprejme se pred-
lagana višina sejnine in stroškov.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave Lesonit, d.d.,
v Ilirski Bistrici, Nikole Tesle 11, vsak de-
lovnik od 10. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih pred-

logih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posa-

meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve Lesonit, d.d., v Ilirski Bistrici, Nikole
Tesle 11.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki; predsed-
nik in namestnik sveta delavcev, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave Lesonit, d.d., v Ilirski Bi-
strici, Nikole Tesle 11, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Glasovanje
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno – z glasovnicami, ki se prejmejo
ob vstopu na skupščino.

Pooblastila morajo biti pisna.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen, se

skupščina ponovi istega dne ob 14. uri, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina potekala,
bo odprta pol ure pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.

Lesonit, d.d.
uprava

Ob-4726

Začasna uprava s soglasjem začasnega
nadzornega sveta na podlagi 36. točke sta-
tuta delniške družbe sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe Liko, lesna industrija,

Vrhnika, d.d.,

ki bo v četrtek, 19. decembra 1996 ob
16. uri, v Cankarjevem domu na Vrhniki.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev pred-

sednika, dveh preštevalcev glasov in potrdi-
tev notarja.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani
kandidati za predsednika skupščine in za
dva preštevalca glasov. Potrdi se predlagani
notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju podjetja.

4. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1995.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo za leto 1995 v predloženem besedilu.

5. Odločanje o sklepu o dobičku za leto
1994.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o dobičku za leto 1994.

6. Odločanje o sklepu o izgubi za leti
1993 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o izgubi za leti 1993 in 1995.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-

ta se izvolijo predlagani člani.
8. Obravnava in določitev sejnine čla-

nom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določi se sejnina članom

nadzornega sveta v predlagani višini.
9. Obravnava in odločanje o spremembi

statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta v predloženem besedilu.
10. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predloženem besedilu.
11. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov za leti 1996 in 1997 se imenuje
predlagano revizijsko družbo.

Skupščine se lahko udeležijo lastniki na-
vadnih delnic z oznakami A, B, C, D, G, H,
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci. Pozivamo delničarje, njihove
zakonite zastopnike ali pooblaščence, da na-
javijo svojo udeležbo na skupščini najpoz-
neje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti pisna in za čas poob-
lastilnega razmerja shranjena pri družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v pravni službi družbe v
Verdu 100a, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v predverju Can-
karjevega doma, vsaj pol ure pred pričet-
kom skupščine.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočajo začasni upravi. Začasna
uprava in začasni nadzorni svet bosta o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpoz-
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neje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
delničarje.

Liko Vrhnika, d.d.
začasna uprava

Št. 400/295 Ob-4727

Na podlagi določila 283. člena zakona o
gospodarskih družbah in F člena statuta skli-
cuje direktor delniške družbe KOTO, Mi-
klošičeva 5, Ljubljana

1. skupščino
družbe KOTO, d.d., Ljubljana,

ki bo v petek, 20. 12. 1996 ob 10. uri, na
sedežu družbe na Miklošičevi 5 v Ljubljani.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev orga-

nov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani

predsednik skupščine, preštevalec glasov,
zapisnikar in imenuje notar.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-
na sklepčna in se sprejme predlagani dnevni
red.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la o poslovanju za leto 1995 ter poročilo o
opravljeni reviziji računovodskih izkazov.

Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-
lo o poslovanju za leto 1995 skupaj z mne-
njem nadzornega sveta ter poročilom o
opravljeni reviziji računovodskih izkazov v
predlagani obliki.

4. Obravnava in odločanje o uporabi do-
bička za leto 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o uporabi dobička za leto 1993, 1994
in 1995.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se

imenuje predlagana revizijska hiša z mne-
njem nadzornega sveta.

6. Predlog o imenovanju članov nadzor-
nega sveta, ki zastopajo interese delničarjev
ter obvestilo skupščini o predstavnikih de-
lavcev v nadzornem svetu.

Predlog sklepa: sprejme se predlog o
imenovanju članov nadzornega sveta, ki za-
stopajo interese delničarjev ter obvestilo
skupščini o predstavnikih delavcev v nad-
zornem svetu.

7. Obravnava in določitev sejnin članom
nadzornega sveta.

Predlog sklepa: določijo se sejnine čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničarji in

pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumen-
tom oziroma s podpisanim pooblastilom
pooblaščenca.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, zato jih
prosimo, da svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo družbi vsaj tri dni pred zase-
danjem skupščine.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
tajništvu družbe pol ure pred pričetkom za-
sedanja.

V tajništvu družbe so najavljeni udele-
ženci dolžni podpisati seznam prisotnih del-
ničarjev.

Gradivo za skupščino in predlogi za vse
točke dnevnega reda so delničarjem na vpo-

gled v tajništvu uprave na sedežu družbe
Miklošičeva 5, vsak delovnik od 10. do 12.
ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
družbe istega dne ob 11. uri na mestu prve-
ga sklica. Na ponovnem zasedanju skupšči-
na veljavno odloča glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

KOTO, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Ob-4728

Direktor borzno posredniške hiše Intara,
d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, na podlagi
statuta družbe in določil zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

sedmo skupščino
borzno posredniške hiše Intara, d.d.,
ki bo v četrtek, 19. 12. 1996 ob 14. uri,

na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta
18/V, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-
nega reda.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov in zapisnikarja.

Predlog sklepa: potrdi se predsednik,
preštevalca glasov in zapisnikar.

3. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju finančnega revizorja.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o ime-
novanju predlagane revizijske družbe.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spreje-
mu revidiranega letnega poročila o poslova-
nju za leto 1995/96.

5. Obravnava in sprejem sklepa o načinu
pokrivanja izgube.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pred-
laganem načinu pokrivanja izgube.

6. Obravnava poslovne politike družbe
za naslednje poslovno leto.

Predlog sklepa: skupščina se je seznani-
la s poslovno politiko družbe za naslednje
poslovno leto.

7. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi poslovnega leta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-
membi poslovnega leta družbe.

8. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o spre-
membi statuta družbe.

9. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo vsi tisti del-

ničarji oziroma pooblaščeni zastopniki, ki
bodo svojo udeležbo na skupščini v skladu s
točko 10.3.3. statuta družbe Intara, d.d., pi-
sno prijavili družbi vsaj tri dni pred skupšči-
no. Prijava bo veljavna le s predložitvijo
kopije potrdila o lastništvu nad delnicami
na dan 12. 12. 1996.

Gradivo za sejo je na vpogled na sedežu
borzno posredniške hiše Intara, d.d., Ljub-
ljana, Železna cesta 18, od 2. 12. do 19. 12.
1996, od 8. do 12. ure.

Intara, d.d., Ljubljana
direktor družbe

Št. 328/96 Ob-4762

Začasna uprava družbe Jata Reja, d.d.,
Ljubljana, Agrokombinatska 84, Ljublja-
na-Polje vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Jata Reja, d.d., Ljubljana

Začasna uprava sklicuje 1. sejo skupšči-
ne, ki bo na sedežu družbe Agrokombinat-
ska 84, Ljubljana-Polje, 18. decembra 1996
s pričetkom ob 13. uri.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine: predsedujočega skupščine,
preštevalko glasov in potrdi notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se poslovnik o de-
lu skupščine v predlaganem besedilu.

4. Obravnava in sprejem poročila zača-
sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo za-
časne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.

5. Obravnava sklepa o imenovanju revi-
zorske hiše.

Predlog sklepa: za revizorsko družbo se
imenuje družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
management, consulting in revizija, Dunaj-
ska 21, Ljubljana.

6. Sprejem poročila o poslovanju pod-
jetja za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju za leta 1993, 1994 in 1995.

7. Sprejem delitve dobička v letih 1993,
1994 in 1995.

Predlog dnevnega reda: sprejme se deli-
tev dobička na podlagi predloga začasne
uprave in mnenja začasnega nadzornega
sveta.

8. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predloženem besedi-
lu in čistopis statuta.

9. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razreši se člane začasne-
ga nadzornega sveta.

Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
1. Drago Rabzelj, direktor Dolenjske-

ga investicijskega sklada, d.d., Gorenje,
Kronova 10, Otočec ob Krki,

2. Marija Azarov, Jakčeva ulica 43,
Ljubljana,

3. Marjan Munda, Novo Polje Cesta
XII. 8D, Ljubljana.

10. Določitev nagrad
Predlog sklepa: članu nadzornega sveta

pripada nagrada v obliki sejnine v višini
30.000 SIT, predsedniku pa nagrada v višini
45.000 SIT. Višina nagrad članom in pred-
sedniku nadzornega sveta se revalorizira z
rastjo drobnoprodajnih cen v RS.

11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar ali

njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom o
lastništvu delnic oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in s potrdilom o lastništvu
delnic pooblastitelja.

Prijave za udeležbo na skupščini je po-
trebno deponirati najmanj 3 dni pred zase-
danjem in to velja tako za delničarje kot za
pooblaščence. Rok za prijavo je do 15. de-
cembra 1996.
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Prijava je možna le preko pošte ali fak-
sa, kateremu pa mora nujno slediti tudi pri-
poročena pošta. Pozivamo udeležence in
pooblaščence, da se javijo v tajništvu druž-
be Jate Reje, d.d., na Agrokombinatski 84,
Ljubljana-Polje, najmanj eno uro pred pri-
četkom skupščine.

Udeleženci skupščine se morajo podpi-
sati na seznam udeležencev in prevzeti gla-
sovalne lističe.

Gradiva so na vpogled v tajništvu druž-
be, vse informacije se dobijo pri Olgi Jova-
novič na tel. 480-457, ali po faksu 481-526,
vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine skupščina ponovno sestane ne
glede na število prisotnih delnic.

Jata Reja, d.d.,
začasna uprava

Ob-4720

Na podlagi 37. člena statuta družbe Na-
ma, Trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 1, začasna uprava sklicuje

skupščino
ki bo v sredo 18. 12. 1996 ob 13. uri na

sedežu družbe Nama, Trgovsko podjetje,
d.d., Ljubljana, Tomšičeva 1, z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov

Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, imenuje predsedujo-
čega skupščine.

Imenuje se dva preštevalca glasov. Seji
bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-

me poslovnik o delu skupščine družbe, v
predloženem besedilu.

3. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov stalnega nad-
zornega sveta - predstavnikov delničarjev
in seznanitev s člani nadzornega sveta, ki
jih je izvolil organ soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli štiri člane nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic

Predlog sklepa uprave: oblikuje se sklad
lastnih delnic po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta

Predlog sklepa uprave: sprejme se predla-
gane spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Besedilo predlaganih sprememb in do-
polnitev statuta je na vpogled v tajništvu
uprave družbe.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave: skupščina sprej-
me predlgano sejnino za člane nadzornega
sveta v višini 400 DEM za člane in 500
DEM za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe
Predlog sklepa uprave: sprejema se pred-

log sklepa uprave.
8. Informacija o poslovnem poročilu za

leto 1993, 1994 in 1995 ter prvo polovico
leta 1996

Predlog sklepa uprave: poslovno poroči-
lo za leto 1993, 1994 in 1995 ter prvo polo-
vico leta 1996 se sprejme na znanje.

9. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem so na voljo v tajništvu uprave
vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno na
dan zasedanja skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe Nama, Ljubljana.

Skupščine  se  lahko  udeležijo  imetni-
ki  navadnih  delnic,  njihovi  pooblaščenci
ali  zastopniki.  Pooblastilo  mora  biti
pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave Nama, Trgovsko podjetje, d.d., Ljub-
ljana, Tomšičeva 1, pisno prijavijo svojo
udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred pričetkom zase-
danja zaradi vzpostavitve evidence in more-
bitnega prevzema glasovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Nama, d.d.,
začasna uprava

Ob-4799

Začasna uprava Pivovarne Union, d.d.,
sklicuje

skupščino delničarjev
Pivovarne Union, d.d.

ki bo v torek, 17. decembra 1996 ob 12.
uri v Kozlerjevi dvorani v Pivovarni Union,
d.d., v Ljubljani, Pivovarniška ul. 2.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti
2. Izvolitev delovnih teles skupščine
– predsednika,
– preštevalcev glasov,
– zapisnikarja - notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni orga-

ni skupščine po predlogu.
3. Obravnava in sprejem poslovnika za

delo skupščine
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik za

delo skupščine v predloženem besedilu.
4. Obravnava in sprejem poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja:

– ugotovitev kapitalske strukture,
– ugotovitev o vpisu v sodni register.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo za-

časne uprave o lastninskem preoblikovanju
družbe.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja
Predlog sklepa: za revizorja družbe Pi-

vovarna Union, d.d., se imenuje revizijska
družba po predlogu.

6. Obravnavanje poročila o poslovanju v
letu 1995 in odločanje o delitvi dobička za
leta 1993, 1994 in 1995

Predlog sklepa: poročilo o poslovanju za
leto 1995 se sprejme, delitev dobička pa
opravi po predlogu.

7. Obravnava in sprejem dopolnil k sta-
tutu družbe

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta družbe v predloženem
besedilu.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa: v nadzorni svet se izvo-

lijo člani – predstavniki delničarjev po pred-
logu. Pri tem skupščina ugotavlja, da je svet
delavcev za predstavnika zaposlenih v nad-
zornem svetu imenoval 3 zaposlene.

9. Določitev sejnine za člane nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa: sejnina za člane nadzor-
nega sveta se določi po predlogu.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
lastniki navadnih imenskih delnic oznak A,
B, C, D in G, njihovi pooblaščenci ali zako-
niti zastopniki, vpisani v delničarski knjigi
5 dni pred zasedanjem skupščine.

Gradivo za skupščino in predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda so delničar-
jem na vpogled pri upravi družbe v Ljublja-
ni, Pivovarniška ulica 2, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure. Tam je delničarjem na
vpogled tudi besedilo predlaganih spre-
memb in dopolnitev statuta.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in v sed-
mih dneh po objavi tega sklica oddani zača-
sni upravi družbe.

Za udeležbo na skupščini in za vpogled
gradiva se delničar izkaže s potrdilom o
lastništvu oziroma pooblaščenec s pisnim
pooblastilom delničarja. Pooblastilo za za-
stopanje je treba predložiti upravi družbe
najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine.

Pravico do udeležbe na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delni-
čarji, ki se pisno prijavijo najkasneje 3 dni
pred zasedanjem skupščine upravi družbe
ter obenem predložijo dokaz o lastništvu
delnic na vpogled.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delni-
čarju 1 glas. O vseh točkah dnevnega reda
se glasuje z glasovnicami, ki jih prejme del-
ničar oziroma pooblaščenec ob pristopu na
skupščino.

Udeležence in pooblaščence prosimo, da
se prijavijo za skupščino najmanj 1 uro pred
začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, če so navzo-
či delničarji z glasovalno pravico, ki pred-
stavlja vsaj 15 odstotkov osnovnega kapita-
la družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje istega dne ob 13. uri v istih
prostorih. Skupščina bo v tem primeru ve-
ljavno odločala ne glede na višino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Pivovarna Union, d.d.,
začasna uprava družbe
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Ob-4796

Na podlagi 25. člena statuta Slovenice,
d.d., uprava Slovenice, d.d., sklicuje

7. redno zasedanje skupščine
Slovenice, d.d.,

ki  bo  v  ponedeljek,  23.  12.  1996  ob
10. uri v poslopju Kompas Hertza, sejna soba
v V. nadstropju, Celovška 206, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih te-
les skupščine.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predse-
dujočega skupščine, 3-člansko verifikacij-
sko komisijo ter imenuje notarja po predlo-
gu sklicatelja.

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem
predlaganega dnevnega reda.

Predlog sklepa: skupščina potrdi objav-
ljeni dnevni red.

3. Obravnava predloga in sprejem skle-
pa o dokapitalizaciji Slovenice, d.d.

Predlog sklepa:
a) Za zagotovitev predpisane višine garan-

cijskega sklada Slovenice, d.d., in zaradi za-
gotovitve dokapitalizacije iz zahtevka Urada
za zavarovalni nadzor pri Ministrstvu za fi-
nance z dne 26. 9. 1996, se izvede dokapitali-
zacija delniške družbe z izdajo 22.620 navad-
nih (rednih) delnic na ime po nominalni vred-
nosti 10.000 SIT za delnico, v skupni nomi-
nalni vrednosti 226,200.000 SIT, oziroma  po
prodajni  vrednosti  14.590 SIT za delnico, v
skupni prodajni vrednosti 330,025.800 SIT.

b) Na osnovi določil 3. odstavka 313. čle-
na zakona o gospodarskih družbah in v skla-
du s 74. členom statuta Slovenice, d.d., se  v
celoti  izključi  prednostno  pravico doseda-
njih  delničarjev  do  vpisa  novih  delnic.

c) Ponudba delnic se opravi na način,
opredeljen v 2. alinei 1. odstavka 5. člena
zakona o trgu vrednostih papirjev (Ur. l.
RS, št. 6/94). Podrobnejši postopek in po-
goje prodaje delnic določi z izvedbenimi
sklepi uprava družbe.

d) Delnice se morajo vpisati in vplačati
najkasneje do 31. 1. 1997.

e) Osnovni  kapital  Slovenice,  zavaro-
valniške  hiše,  d.d.,  Ljubljana  se  poveča
za 226,200.000 SIT, tako da znaša
701,460.000 SIT.

f) Delnice morajo biti v celoti vplačane
pred vpisom povečanja osnovnega kapitala
v sodni register.

g) Skupščina delničarjev prenaša poobla-
stilo za spremembo statuta, ki zadeva uskla-
ditev njegovega besedila s tem sklepom spre-
jetimi odločitvami, na nadzorni svet družbe.

4. Obravnava predlog in sprejem spre-
memb statuta Slovenice, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Slovenice,
d.d., sprejme predlog sprememb in dopolni-
tev statuta družbe, vsebovanih v prečišče-
nem besedilu statuta Slovenice, d.d.

5. Odpoklic članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: skupščina odpokliče vse
člane nadzornega sveta družbe – predstav-
nike kapitala.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta –
predstavnikov kapitala in seznanitev s člani
nadzornega sveta – predstavnikov delavcev.

Predlog sklepa: skupščina izvoli predla-
gane člane nadzornega sveta – predstavnike

kapitala in se seznani s člani nadzornega
sveta – predstavnikov delavcev.

Gradivo, o katerem sklepa skupščina, bo
vsem delničarjem na vpogled v tajništvu
direkcije Slovenice, d.d., na Celovški 206
vsak delovni dan med 8. in 10. uro.

Delničarji  lahko  sporočijo  svoje  pred-
loge   v   sedmih   dneh   po   objavi
zasedanja  skupščine.  Predlogi  morajo
biti  pisni,  obrazloženi  in  posredovani
upravi  družbe.

Pravico do sodelovanja in glasovanja na
skupščini imajo vsi lastniki delnic, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knji-
go družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Seje skupščine se lahko udeleži vsak del-

ničar družbe sam ali po svojem  zakonitem
zastopniku  ali  pooblaščencu, kolikor last-
ništvo delnic izkaže z začasnico oziroma s
pisnim pooblastilom delničarja in njegovo
začasnico o vplačanih delnicah. Pooblastilo
družba obdrži.

Člani uprave in nadzornega sveta se lahko
udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.

Glasovanje na skupščini bo javno.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega  dne  ob  10.30  na  istem  kraju.
Skupščina  bo  takrat  veljavno  odločala,  ne
glede  na  višino  zastopanega  kapitala.

Slovenica, d.d.,
predsednik uprave

Razpisi delovnih mest

Ob-4797

Na podlagi četrtega odstavka 250. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zava-
rovanju (Ur. l. RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96) in
22. člena statuta Kapitalskega sklada pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
nadzorni svet Kapitalskega sklada Pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana,
Kolodvorska 15 razpisuje delovno mesto

direktorja sklada
Kandidat za funkcijo direktorja sklada

mora poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, izpolnjevati še naslednje:

– je državljan Republike Slovenije,
– visoka izobrazba ekonomske, pravne

ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na

odgovornih delovnih mestih, ki potrjujejo,
da ima potrebne strokovne, organizacijske
in druge poslovodne sposobnosti za uspe-
šno opravljanje te funkcije,

– predloži program razvoja sklada,
– obvlada angleščino in slovenščino.
Mandat direktorja sklada traja pet let in

je lahko ponovno imenovan.
Izbranega kandidata bo imenovala

skupščina Kapitalskega sklada pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja, d.d.

Prijave  z  dokazili  o  izpolnjevanju  po-
gojev  sprejema  ZPIS  –  Kapitalski sklad,
Ljubljana,  Kolodvorska  15,  z oznako “Za
nadzorni svet – Razpis za direktorja sklada”.

Razne objave

Ob-4723

Na podlagi 35. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93 in 43/93) (ZLPP) in 3. čle-
na uredbe o načinu prodaje delnic v lasti
Sklada Republike Slovenije za razvoj, ter pra-
vil razpisnega postopka – priloga A (Ur. l.
RS, št. 6/94) (uredba), Sklad RS za razvoj,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic

oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju: delnice), ki so jih na

sklad prenesla podjetja v procesu
lastninskega preoblikovanja na podlagi

določil ZLPP
Delnice, ki so predmet prodaje, se glasi-

jo na ime in dajejo njihovim imetnikom na-
slednje pravice:

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

– so prenosljive,
– sorazmerno pravico do dividende,
– pravico v primeru stečaja oziroma lik-

vidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.

Za delnice z oznako “F” (delnice iz 29.
člena ZLPP) ima podjetje-izdajatelj pri od-
kupu delnic, predkupno pravico, ki jo lahko
uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obve-
stila o eventualni prodaji.

Delnice in kupnina se prodajajo kot en
paket, ki obsega:

1. AA LIPA LJUBLJANA, CELOVŠKA
CESTA – DEL 264, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5094429.
Številka: 1.
Št. delnic: 652.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.665 delnic oziroma 51,05%.
Inter. razdelitev: 626 delnic oziroma 19,20%.
Notr. odkup: 970 delnic oziroma 29,75%.

2. ABC POMURKA-TRGOVINA LJUB-
LJANA, WOLFOVA ULICA 012, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5375347.
Številka: 1.

Prijave morajo prispeti na navedeni naslov
najkasneje do srede, dne 4. 12. 1996.

Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju
direktorja Kapitalskega sklada pokojninske-
ga in invalidskega zavarovanja obveščeni v
8 dneh po imenovanju na skupščini Kapital-
skega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.

Nadzorni svet
Kapitalskega sklada

pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
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Št. delnic: 12.581.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.781 delnic oziroma 71,18%.
Inter. razdelitev: 12.581 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 5.546 delnic oziroma

8,82%.

3. ABC POMURKA-SKUPINA PODJE.
M. SOBOTA, LENDAVSKA ULICA 011,
9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5494753.
Številka: 1.
Št. delnic: 50.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 100 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 50 delnic oziroma 20%.
Notr. odkup: 100 delnic oziroma 40%.

4. AERODROM LJUBLJANA, ZGOR-
NJI BRNIK 130, 4207 CERKLJE NA
GORENJSKEM

Matična številka: 5142768.
Številka: 1.
Št. delnic: 347.743.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 951.700 delnic oziroma 56,57%.
Inter. razdelitev: 265.030 delnic oziro-

ma 15,75%.
Notr. odkup: 76.725 delnic oziroma

4,56%.
Javna prodaja: 388.948 delnic oziroma

23,12%.

5. AGROGORICA ŠEMPETER PRI
GORICI, CESTA GORIŠKE FRONTE 011,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Matična številka: 5376394.
Številka: 1.
Št. delnic: 100.812.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 278.038 delnic oziroma 87,09%.
Inter. razdelitev: 26.890 delnic oziroma

8,42%.
Notr. odkup: 14.327 delnic oziroma

4,49%.

6. AGROGORICA ŠEMPETER PRI
GORICI, CESTA GORIŠKE FRONTE 011,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

Matična številka: 5376394.
Številka: 2.
Št. delnic: 56.068 (delnice oznake F).
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 278.038 delnic oziroma 87,09%.
Inter. razdelitev: 26.890 delnic oziroma

8,42%.
Notr. odkup: 14.327 delnic oziroma

4,49%.

7. AGROSERVIS KOPER, SERMIN
007, 6000 KOPER

Matična številka: 5147069.
Številka: 1.
Št. delnic: 26.766.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 86.652 delnic oziroma 64,75%.
Inter. razdelitev: 26.766 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 20.410 delnic oziroma

15,25%.

8. ALPOS ŠENTJUR PRI CELJU, CES-
TA LEONA DOBROTINŠKA 002, 3230
ŠENTJUR PRI CELJU

Matična številka: 5033438.
Številka: 1.
Št. delnic: 17.830.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 41.778 delnic oziroma 46,86%.
Inter. razdelitev: 16.614 delnic oziroma

18,64%.
Notr. odkup: 16.494 delnic oziroma

18,50%.
Javna prodaja: 14.264 delnic oziroma

16%.

9. AVTOMERKUR VOZILA, VOŠNJA-
KOVA 16, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5913241.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.279.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.372 delnic oziroma 45,78%.
Inter. razdelitev: 6.279 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 10.745 delnic oziroma

34,22%.

10. AVTOMERKUR PSO BEŽIGRAD,
SAMOVA 14, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5918464.
Številka: 1.
Št. delnic: 21.421.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 64.327 delnic oziroma 60,06%.
Inter. razdelitev: 21.421 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 21.356 delnic oziroma

19,94%.

11. AVTOMERKUR TRGOVINA, CE-
LOVŠKA 150, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5918472.
Številka: 1.
Št. delnic: 11.270.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.564 delnic oziroma 71,99%.
Inter. razdelitev: 11.270 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 4.515 delnic oziroma

8,01%.

12. AVTONABAVA LJUBLJANA,
ZVEZNA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5003687.
Številka: 1.
Št. delnic: 67.425.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 188.734 delnic oziroma 77,67%.
Inter. razdelitev: 29.780 delnic oziroma

12,25%.
Notr. odkup: 24.501 delnic oziroma

10,08%.

13. BELINKA LJUBLJANA, ZASAV-
SKA CESTA 095, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5042003.
Številka: 1.
Št. delnic: 816.569.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,257.979 delnic oziroma 89%.

Inter. razdelitev: 198.251 delnic oziro-
ma 7,81%.

Notr. odkup: 80.819 delnic oziroma
3,19%.

14. BELINKA LJUBLJANA, ZASAV-
SKA CESTA 095, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5042003.
Številka: 2.
Št. delnic: 610.724 (delnice oznake F).
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,257.979 delnic oziroma 89%.
Inter. razdelitev: 198.251 delnic oziro-

ma 7,81%.
Notr. odkup: 80.819 delnic oziroma

3,19%.

15. BIROINŽENIRING LJUBLJANA,
ŽABJAK 003, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066468.
Številka: 1.
Št. delnic: 823.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.418 delnic oziroma 58,80%.
Inter. razdelitev: 822 delnic oziroma

19,99%.
Notr. odkup: 872 delnic oziroma 21,21%.

16. BONBONIERA LJUBLJANA, CAN-
KARJEVO NABREŽJE 011, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5028337.
Številka: 1.
Št. delnic: 11.354.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.718 delnic oziroma 69,96%.
Inter. razdelitev: 11.354 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 5.702 delnic oziroma

10,04%.

17. CELJSKI PLINI CELJE, MARI-
BORSKA ULICA 2 , 3000 CELJE

Matična številka: 5891442.
Številka: 1.
Št. delnic: 15.172.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 45.929 delnic oziroma 60,55%.
Inter. razdelitev: 15.172 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 14.758 delnic oziroma

19,45%.

18. CELJSKI SEJEM, DEČKOVA 1,
3000 CELJE

Matična številka: 5159636.
Številka: 1.
Št. delnic: 24.794.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.291 delnic oziroma 71,22%.
Inter. razdelitev: 24.794 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 10.887 delnic oziroma

8,78%.

19. CENTRALNA ČISTILNA NAPRA-
VA DOMŽALE–KAMNIK DOMŽALE,
ŠTUDLJANSKA CESTA 091, 1230 DOM-
ŽALE

Matična številka: 5227747.
Številka: 1.
Št. delnic: 108.
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Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 216 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 108 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 216 delnic oziroma 40%.

20. CESTE-KANALIZACIJA, LAVA 9,
3000 CELJE

Matična številka: 5891469.
Številka: 1.
Št. delnic: 16.664.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.620 delnic oziroma 71,56%.
Inter. razdelitev: 16.664 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 7.035 delnic oziroma

8,44%.

21. CINKARNA CELJE, KIDRIČEVA
ULICA 026, 3000 CELJE

Matična številka: 5042801.
Številka: 1.
Št. delnic: 159.146.
Nom. vr. delnice: 6.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 434.385 delnic oziroma 54,59%.
Inter. razdelitev: 125.011 delnic oziro-

ma 15,71%.
Notr. odkup: 124.931 delnic oziroma

15,70%.
Javna prodaja: 111.402 delnic oziroma

14%.

22. CORONA RETEČE, RETEČE 004,
4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5537878.
Številka: 1.
Št. delnic: 67.180.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 206.575 delnic oziroma 61,50%.
Inter. razdelitev: 67.180 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 62.146 delnic oziroma

18,50%.

23. DELO-TISKARNA LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA – DEL 005, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5408407.
Številka: 1.
Št. delnic: 154.352.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 514.125 delnic oziroma 66,62%.
Inter. razdelitev: 154.352 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 103.284 delnic oziroma

13,38%.

24. DIVIDENDA LJUBLJANA, CESTA
V GORICE - DEL 036, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5267978.
Številka: 1.
Št. delnic: 7.523.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.838 delnic oziroma 81,37%.
Inter. razdelitev: 2.720 delnic oziroma

10,62%.
Notr. odkup: 2.050 delnic oziroma 8,01%.

25. DO ZA OBVEŠČANJE OBČINE
ŠKOFJA LOKA, POLJANSKA CESTA 2,
4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5268737.
Številka: 1.
Št. delnic: 393.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 785 delnic oziroma 39,99%.
Inter. razdelitev: 393 delnic oziroma

20,02%.
Notr. odkup: 785 delnic oziroma 39,99%.

26. DOM-SMREKA MARIBOR, VAL-
VASORJEVA ULICA 012, 2000 MARI-
BOR

Matična številka: 5025109.
Številka: 1.
Št. delnic: 81.240.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 223.599 delnic oziroma 55,05%.
Inter. razdelitev: 81.240 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 28.245 delnic oziroma

6,95%.
Javna prodaja: 73.115 delnic oziroma

18%.

27. DOMEL ŽELEZNIKI, OTOKI 021,
4228 ŽELEZNIKI

Matična številka: 5045401.
Številka: 1.
Št. delnic: 204.693.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 409.387 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 204.693 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 409.387 delnic oziroma

40%.

28. DOMUS – CENTER D.O.O., LJUB-
LJANA, SLOVENSKA CESTA 2 017, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5055571.
Številka: 1.
Št. delnic: 7.487.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.023 delnic oziroma 58,84%.
Inter. razdelitev: 7.485 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 7.920 delnic oziroma

21,16%.

29. EKO ELEKTROKOVINARSKA OP-
REMA P.O. VELENJE, ŠTRBENKOVA
CESTA 010, 3320 VELENJE

Matična številka: 5243670.
Številka: 1.
Št. delnic: 5.818.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.024 delnic oziroma 77,71%.
Inter. razdelitev: 2.944 delnic oziroma

13,44%.
Notr. odkup: 1.938 delnic oziroma 8,85%.

30. ELEKTRA MARIBOR, KOČEVAR-
JEVA ULICA 11, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5072034.
Številka: 2.
Št. delnic: 1.387.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.923 delnic oziroma 45,51%.
Inter. razdelitev: 43.471 delnic oziroma

20%.

Notr. odkup: 74.959 delnic oziroma
34,49%.

31. ELITA KRANJ, TAVČARJEVA
ULICA 031, 4000 KRANJ

Matična številka: 5024765.
Številka: 1.
Št. delnic: 17.045.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 34.089 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 17.045 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 34.089 delnic oziroma 40%.

32. ELKROJ KONFEKCIJA MOZIRJE,
PRIHOVA 056, 3331 NAZARJE

Matična številka: 5033829.
Številka: 1.
Št. delnic: 106.561.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 235.313 delnic oziroma 44,16%.
Inter. razdelitev: 106.561 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 190.931 delnic oziroma

35,84%.

33. ELMONT BLED, SPODNJE GORJE
003, 4247 ZGORNJE GORJE

Matična številka: 5072212.
Številka: 1.
Št. delnic: 10.997.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.937 delnic oziroma 68,99%.
Inter. razdelitev: 10.683 delnic oziroma

19,43%.
Notr. odkup: 6.368 delnic oziroma 11,58%.

34. EMBALAŽA MARIBOR, MELJ-
SKA CESTA 086, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5033187.
Številka: 1.
Št. delnic: 25.855.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 67.260 delnic oziroma 52,03%.
Inter. razdelitev: 21.930 delnic oziroma

16,96%.
Notr. odkup: 40.083 delnic oziroma

31,01%.

35. EMONA GLOBTOUR LJUBLJA-
NA, ŠMARTINSKA CESTA – DEL 130,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5004713.
Številka: 1.
Št. delnic: 2.691.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.684 delnic oziroma 71,98%.
Inter. razdelitev: 2.691 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 1.079 delnic oziroma 8,02%.

36. EMONA MERKUR PTUJ, MURKO-
VA ULICA 002, 2250 PTUJ

Matična številka: 5025176.
Številka: 1.
Št. delnic: 2.890.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.780 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 2.890 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 5.779 delnic oziroma 40%.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4568 Št. 64 – 15. XI. 1996

37. EMONA OBALA KOPER, PRISTA-
NIŠKA ULICA 012, 6000 KOPER

Matična številka: 5158460.
Številka: 1.
Št. delnic: 243.730.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 584.415 delnic oziroma 51,56%.
Inter. razdelitev: 150.673 delnic oziro-

ma 13,29%.
Notr. odkup: 133.068 delnic oziroma

11,74%.
Javna prodaja: 265.389 delnic oziroma

23,41%.

38. ESO OPREMA VELENJE, PRELOŠ-
KA CESTA 001, 3320 VELENJE

Matična številka: 5693772.
Številka: 1.
Št. delnic: 121.714.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 374.660 delnic oziroma 61,56%.
Inter. razdelitev: 103.467 delnic oziro-

ma 17%.
Notr. odkup: 130.441 delnic oziroma

21,44%.

39. FILC MENGEŠ, JELOVŠKOVA
CESTA 4, 1234 MENGEŠ

Matična številka: 5034183.
Številka: 2.
Št. delnic: 2.709.
Nom. vr. delnice: 6.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.539 delnic oziroma 71,89%.
Inter. razdelitev: 10.722 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 4.349 delnic oziroma

8,11%.

40. GALVANSKA OPREMA – PLAMA
PODGRAD, PODGRAD 017, 6244 POD-
GRAD

Matična številka: 5042275.
Številka: 1.
Št. delnic: 22.102.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.566 delnic oziroma 72%.
Inter. razdelitev: 22.102 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 8.842 delnic oziroma 8%.

41. GOLFTURIST TUR. IN RENT
AGENCIJA LJ., TRDINOVA ULICA 003,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5111463.
Številka: 1.
Št. delnic: 5.359.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.503 delnic oziroma 76,90%.
Inter. razdelitev: 3.225 delnic oziroma

15,03%.
Notr. odkup: 1.732 delnic oziroma 8,07%.

42. GORIŠKE OPEKARNE RENČE–BI-
LJE, MRLJAKI 007, 5292 RENČE

Matična številka: 5095085.
Številka: 1.
Št. delnic: 104.727.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 311.682 delnic oziroma 59,52%.
Inter. razdelitev: 104.727 delnic oziro-

ma 20%.

Notr. odkup: 28.680 delnic oziroma 5,48%.
Javna prodaja: 78.545 delnic oziroma

15%.

43. GOZDNO GOSPODARSTVO NO-
VO MESTO, GUBČEVA ULICA 015, 8000
NOVO MESTO

Matična številka: 5142504.
Številka: 1.
Št. delnic: 95.240.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 229.156 delnic oziroma 48,12%.
Inter. razdelitev: 91.301 delnic oziroma

19,17%.
Notr. odkup: 155.743 delnic oziroma

32,71%.

44. GOZDNO GOSPODARSTVO PO-
STOJNA, VOJKOVA ULICA 009, 6230
POSTOJNA

Matična številka: 5146623.
Številka: 1.
Št. delnic: 137.255.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 395.293 delnic oziroma 57,60%.
Inter. razdelitev: 137.255 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 30.196 delnic oziroma

4,40%.
Javna prodaja: 123.529 delnic oziroma

18%.

45. GRADIŠČE CERKNICA, CESTA 4.
MAJA 080, 1380 CERKNICA

Matična številka: 5066271.
Številka: 1.
Št. delnic: 39.408.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 117.663 delnic oziroma 59,72%.
Inter. razdelitev: 36.238 delnic oziroma

18,39%.
Notr. odkup: 43.139 delnic oziroma

21,89%.

46. GRAFIKA SOČA NOVA GORICA,
VOJKOVA CESTA 056, 5000 NOVA GOR-
ICA

Matična številka: 5048524.
Številka: 1.
Št. delnic: 70.232.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 217.293 delnic oziroma 75,23%.
Inter. razdelitev: 45.304 delnic oziroma

15,68%.
Notr. odkup: 26.243 delnic oziroma

9,09%.

47. GRAND HOTEL UNION LJUB-
LJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 001,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5001153.
Številka: 1.
Št. delnic: 547.752.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,003.574 delnic oziroma

60,32%.
Inter. razdelitev: 117.732 delnic oziro-

ma 7,08%.
Notr. odkup: 30.770 delnic oziroma

1,85%.
Javna prodaja: 511.633 delnic oziroma

30,75%.

48. HISTOR LJUBLJANA, GREGOR-
ČIČEVA ULICA 007, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5072174.
Številka: 1.
Št. delnic: 4.179.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.357 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 4.179 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 8.356 delnic oziroma 40%.

49. HMEZAD AGRINA ŽALEC, CELJ-
SKA CESTA 007, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5151031.
Številka: 1.
Št. delnic: 87.260.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 268.006 delnic oziroma 61,43%.
Inter. razdelitev: 74.330 delnic oziroma

17,03%.
Notr. odkup: 93.964 delnic oziroma

21,54%.

50. HMEZAD KMETIJSTVO ŽALEC,
VREČERJEVA ULICA 008, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5150876.
Številka: 1.
Št. delnic: 167.511.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 645.640 delnic oziroma 77,32%.
Inter. razdelitev: 147.498 delnic oziro-

ma 17,66%.
Notr. odkup: 41.962 delnic oziroma

5,02%.

51. HMEZAD KMETIJSTVO ŽALEC,
VREČERJEVA ULICA 008, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5150876.
Številka: 2.
Št. delnic: 125.265 (delnice oznake F).
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 645.640 delnic oziroma 77,32%.
Inter. razdelitev: 147.498 delnic oziro-

ma 17,66%.
Notr. odkup: 41.962 delnic oziroma

5,02%.

52. HMEZAD TOVARNA KRMIL
ŽALEC, VREČERJEVA ULICA 013, 3310
ŽALEC

Matična številka: 5150965.
Številka: 1.
Št. delnic: 44.780.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.430 delnic oziroma 47,59%.
Inter. razdelitev: 37.118 delnic oziroma

18,12%.
Notr. odkup: 29.250 delnic oziroma

14,29%.
Javna prodaja: 40.949 delnic oziroma 20%.

53. HORTIKULTURA, PLANTAŽE IN
GRADNJE BREŽICE, GORNJI LENART
028, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5013968.
Številka: 1.
Št. delnic: 12.762.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.303 delnic oziroma 45,93%.
Inter. razdelitev: 12.762 delnic oziroma

20%.
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Notr. odkup: 21.742 delnic oziroma
34,07%.

54. HOT POSTOJNA, JAMSKA CESTA
028, 6230 POSTOJNA

Matična številka: 5004357.
Številka: 1.
Št. delnic: 217.176.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 655.278 delnic oziroma 81,70%.
Inter. razdelitev: 82.496 delnic oziroma

10,29%.
Notr. odkup: 64.234 delnic oziroma

8,01%.

55. HOTELI KOPER, PRISTANIŠKA
ULICA 003, 6000 KOPER

Matična številka: 5001919.
Številka: 1.
Št. delnic: 74.088.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 280.613 delnic oziroma 85,89%.
Inter. razdelitev: 43.802 delnic oziroma

13,40%.
Notr. odkup: 2.310 delnic oziroma

0,71%.

56. HOTELI KOPER, PRISTANIŠKA
ULICA 003, 6000 KOPER

Matična številka: 5001919.
Številka: 2.
Št. delnic: 119.164 (delnice oznake F).
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 280.613 delnic oziroma 85,89%.
Inter. razdelitev: 43.802 delnic oziroma

13,40%.
Notr. odkup: 2.310 delnic oziroma

0,71%.

57. HUBELJ P.O. TRGOVINA AJDOV-
ŠČINA, VIPAVSKA CESTA 6 006, 5270
AJDOVŠČINA

Matična številka: 5132550.
Številka: 1.
Št. delnic: 55.926.
Nom. vr. delnice: 1.000
Skladi: 182.741 delnic oziroma 65,35%.
Inter. razdelitev: 51.319 delnic oziroma

18,35%.
Notr. odkup: 45.571 delnic oziroma

16,30%.

58. IMKO LJUBLJANA, ŠLANDROVA
ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5066948.
Številka: 3.
Št. delnic: 7.453.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 302.567 delnic oziroma 80,43%.
Inter. razdelitev: 62.429 delnic oziroma

16,60%.
Notr. odkup: 11.153 delnic oziroma

2,97%.

59. IMP PROJEKTIVNI BIRO LJUB-
LJANA, DUNAJSKA CESTA 7, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5078059.
Številka: 2.
Št. delnic: 128.
Nom. vr. delnice: 4.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.055 delnic oziroma 68,87%.

Inter. razdelitev: 2.920 delnic oziroma
20%.

Notr. odkup: 1.625 delnic oziroma
11,13%.

60. INSTALACIJE GROSUPLJE, ADA-
MIČEVA CESTA 051, 1290 GROSUPLJE

Matična številka: 5066280.
Številka: 1.
Št. delnic: 18.144.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.264 delnic oziroma 52,10%.
Inter. razdelitev: 18.144 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 25.312 delnic oziroma

27,90%.

61. ISKRA BATERIJE LJUBLJANA,
STEGNE 031, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5045738.
Številka: 1.
Št. delnic: 18.162.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 41.747 delnic oziroma 45,97%.
Inter. razdelitev: 18.162 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 30.901 delnic oziroma

34,03%.

62. ISTRABENZ KOPER, FERRAR-
SKA ULICA 007, 6000 KOPER

Matična številka: 5000025.
Številka: 5.
Št. delnic: 223.201.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,687.016 delnic oziroma

37,73%.
Inter. razdelitev: 670.971 delnic oziro-

ma 15,01%.
Notr. odkup: 1,117.714 delnic oziroma

25%.
Javna prodaja: 995.157 delnic oziroma

22,26%.

63. JAVOR PIVKA, KOLODVORSKA
CESTA 9, 6257 PIVKA

Matična številka: 5038634.
Številka: 3.
Št. delnic: 10.097.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%.
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma

36,56%.

64. KEMIJSKA INDUSTRIJA KAM-
NIK, FUŽINE 009, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5043247.
Številka: 1.
Št. delnic: 38.987.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 91.515 delnic oziroma 46,95%.
Inter. razdelitev: 36.787 delnic oziroma

18,87%.
Notr. odkup: 66.636 delnic oziroma

34,18%.

65. KERAMIČARSTVO IN PEČAR-
STVO MARIBOR, CESTA ZMAGE 013,
2000 MARIBOR

Matična številka: 5094593.

Številka: 1.
Št. delnic: 6.474.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.114 delnic oziroma 55,96%.
Inter. razdelitev: 6.474 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 7.782 delnic oziroma

24,04%.

66. KINO KRANJ, STRITARJEVA ULI-
CA 001, 4000 KRANJ

Matična številka: 5055652.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.644.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.918 delnic oziroma 71,99%.
Inter. razdelitev: 1.645 delnic oziroma

20,01%.
Notr. odkup: 658 delnic oziroma 8%.

67. KINOPODJETJE CELJE, KREKOV
TRG 3, 3000 CELJE

Matična številka: 5053056.
Številka: 1.
Št. delnic: 570.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.050 delnic oziroma 71,93%.
Inter. razdelitev: 570 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 230 delnic oziroma 8,07%.

68. KLASJE CELJE, TRG V. KON-
GRESA 005, 3000 CELJE

Matična številka: 5213959.
Številka: 1.
Št. delnic: 127.006.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.664 delnic oziroma 45,46%.
Inter. razdelitev: 125.159 delnic oziro-

ma 19,71%.
Notr. odkup: 92.931 delnic oziroma

14,63%.
Javna prodaja: 128.276 delnic oziroma

20,20%.

69. KOPITARNA SEVNICA, PRVO-
MAJSKA ULICA 008, 8290 SEVNICA

Matična številka: 5039088.
Številka: 1.
Št. delnic: 57.864.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.874 delnic oziroma 48%.
Inter. razdelitev: 53.829 delnic oziroma

18,61%.
Notr. odkup: 96.617 delnic oziroma

33,39%.

70. KOVINA ŠMARTNO, GRMAŠKA
CESTA 003, 1275 ŠMARTNO PRI LITIJI

Matična številka: 5157714.
Številka: 1.
Št. delnic: 52.824.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 145.140 delnic oziroma 54,95%.
Inter. razdelitev: 39.700 delnic oziroma

15,03%.
Notr. odkup: 79.280 delnic oziroma

30,02%.

71. KRAS SEŽANA, ULICA MIRKA
PIRCA 004, 6210 SEŽANA
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Matična številka: 5244005.
Številka: 1.
Št. delnic: 62.740.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 114.536 delnic oziroma 33,84%.
Inter. razdelitev: 68.548 delnic oziroma

20,25%.
Notr. odkup: 155.388 delnic oziroma

45,91%.

72. KRKA TOVARNA ZDRAVIL NO-
VO MESTO, CESTA HEROJEV 045, 8000
NOVO MESTO

Matična številka: 5043611.
Številka: 11.
Št. delnic: 113.014.
Nom. vr. delnice: 4.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,377.448 delnic oziroma

38,88%.
Inter. razdelitev: 595.508 delnic oziro-

ma 16,81%.
Notr. odkup: 252.966 delnic oziroma

7,14%.
Javna prodaja: 1,316.690 delnic oziroma

37,17%.

73. KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE,
CESTA GUBČEVE BRIGADE 028, 8210
TREBNJE

Matična številka: 5015758.
Številka: 1.
Št. delnic: 5.839.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.145 delnic oziroma 69%.
Inter. razdelitev: 5.839 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 3.213 delnic oziroma 11%.

74. LAMA DEKANI, DEKANI 005,
6271 DEKANI

Matična številka: 5041929.
Številka: 1.
Št. delnic: 180.321.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 458.788 delnic oziroma 98,67%.
Inter. razdelitev: 5.665 delnic oziroma

1,22%.
Notr. odkup: 511 delnic oziroma 0,11%.

75. LAMA DEKANI, DEKANI 005,
6271 DEKANI

Matična številka: 5041929.
Številka: 2.
Št. delnic: 183.431 (delnice oznake F).
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 458.788 delnic oziroma 98,67%.
Inter. razdelitev: 5.665 delnic oziroma

1,22%.
Notr. odkup: 511 delnic oziroma 0,11%.

76. LES, TRGOVINA IN STORITVE,
P.O., ROGOZNIŠKA 4 004, 2250 PTUJ

Matična številka: 5038804.
Številka: 1.
Št. delnic: 9.329.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.661 delnic oziroma 67,88%.
Inter. razdelitev: 9.329 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 5.653 delnic oziroma

12,12%.

77. LESNINA EMMI SLOVENSKA
BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA 37,
2310 SLOVENSKA BISTRICA

Matična številka: 5025770.
Številka: 2.
Št. delnic: 6.014.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.144 delnic oziroma 43,39%.
Inter. razdelitev: 142.807 delnic oziro-

ma 19,98%.
Notr. odkup: 6.735 delnic oziroma

0,94%.
Javna prodaja: 255.141 delnic oziroma

35,69%.

78. LIMOS ŠKOFJA LOKA, KIDRI-
ČEVA CESTA 051, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5071941.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.941.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.754 delnic oziroma 71,33%.
Inter. razdelitev: 6.940 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 3.008 delnic oziroma

8,67%.

79. LIP LESNA INDUSTRIJA BLED,
LJUBLJANSKA CESTA 032, 4260 BLED

Matična številka: 5038847.
Številka: 1.
Št. delnic: 384.718.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 827.440 delnic oziroma 43,02%.
Inter. razdelitev: 379.916 delnic oziro-

ma 19,75%.
Notr. odkup: 313.183 delnic oziroma

16,28%.
Javna prodaja: 403.050 delnic oziroma

20,95%.

80. LIP RADOMLJE, PELECHOVA
CESTA 015, 1235 RADOMLJE

Matična številka: 5000190.
Številka: 1.
Št. delnic: 113.052.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 300.657 delnic oziroma 53,19%.
Inter. razdelitev: 111.997 delnic oziro-

ma 19,81%.
Notr. odkup: 152.609 delnic oziroma

27%.

81. LITOSTROJ HOLDING LJUBLJA-
NA, DJAKOVIČEVA CESTA 036, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5447135.
Številka: 1.
Št. delnic: 12.171.
Nom. vr. delnice: 20.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.984 delnic oziroma 59,14%.
Inter. razdelitev: 7.281 delnic oziroma

11,96%.
Notr. odkup: 17.588 delnic oziroma

28,90%.

82. LIV POSTOJNA, INDUSTRIJSKA
CONA 999, 6230 POSTOJNA

Matična številka: 5042933.
Številka: 1.
Št. delnic: 32.320.
Nom. vr. delnice: 10.000.

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.312 delnic oziroma 54,65%.
Inter. razdelitev: 30.629 delnic oziroma

18,95%.
Notr. odkup: 26.499 delnic oziroma

16,40%.
Javna prodaja: 16.160 delnic oziroma

10%.

83. LJUBEČNA IKI CELJE, KOCBE-
KOVA CESTA 030, 3211 ŠKOFJA VAS

Matična številka: 5033993.
Številka: 1.
Št. delnic: 77.356.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 254.039 delnic oziroma 65,68%.
Inter. razdelitev: 74.438 delnic oziroma

19,25%.
Notr. odkup: 58.303 delnic oziroma

15,07%.

84. LOKATERM P.O. ŠKOFJA LOKA
(PREJ INŠTALACIJE), KIDRIČEVA 55
055, 4220 ŠKOFJA LOKA

Matična številka: 5067391.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.411.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.688 delnic oziroma 66,44%.
Inter. razdelitev: 971 delnic oziroma

13,76%.
Notr. odkup: 1.397 delnic oziroma

19,80%.

85. LP INTERIER IZOLA, INDUSTRIJ-
SKA CONA , 6310 IZOLA-ISOLA

Matična številka: 5406854.
Številka: 1.
Št. delnic: 18.020.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.920 delnic oziroma 52,08%.
Inter. razdelitev: 18.020 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 25.160 delnic oziroma

27,92%.

86. MARIBORSKI VODOVOD MARI-
BOR, JADRANSKA 24, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5067880.
Številka: 1.
Št. delnic: 8.755.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.511 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 8.755 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 17.509 delnic oziroma 40%.

87. MARMOR HOTAVLJE, HOTAV-
LJE 040, 4224 GORENJA VAS

Matična številka: 5034531.
Številka: 1.
Št. delnic: 4.057.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.115 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 4.057 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 8.114 delnic oziroma 40%.
Dokapitalizacija: 2.500 delnic oziroma

12,32%.

88. MAVRICA LJUBLJANA, RESLJE-
VA CESTA 001, 1000 LJUBLJANA
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Matična številka: 5095018.
Številka: 1.
Št. delnic: 16.567.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 33.133 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 16.566 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 33.133 delnic oziroma 40%.

89. MEDEX INTERNATIONAL LJUB-
LJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 030,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5573114.
Številka: 1.
Št. delnic: 54.942.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.755 delnic oziroma 71,99%.
Inter. razdelitev: 54.942 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 22.013 delnic oziroma 8,01%.

90. MEDNARODNO PODJETJE ZLA-
TARNA CELJE, KERSNIKOVA ULICA
019, 3000 CELJE

Matična številka: 5048192.
Številka: 1.
Št. delnic: 143.797.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 352.012 delnic oziroma 48,96%.
Inter. razdelitev: 131.932 delnic oziro-

ma 18,35%.
Notr. odkup: 235.041 delnic oziroma

32,69%.

91. MEHANIKA TRBOVLJE, TRG RE-
VOLUCIJE 023, 1420 TRBOVLJE

Matična številka: 5033071.
Številka: 1.
Št. delnic: 52.000.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 137.625 delnic oziroma 52,93%.
Inter. razdelitev: 51.121 delnic oziroma

19,66%.
Notr. odkup: 71.254 delnic oziroma

27,41%.

92. MINERAL LJUBLJANA, LETALI-
ŠKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033128.
Številka: 1.
Št. delnic: 50.708.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161.739 delnic oziroma 63,79%.
Inter. razdelitev: 50.708 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 41.093 delnic oziroma

16,21%.

93. MINERVA ŽALEC, PONGRAC
101, 3302 GRIŽE

Matična številka: 5034124.
Številka: 3.
Št. delnic: 1.465.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 21.283 delnic oziroma 72%.
Inter. razdelitev: 5.912 delnic oziroma 20%.
Notr. odkup: 2.365 delnic oziroma 8%.

94. MLADINSKA KNJIGA TRGOVI-
NA LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA
029, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5171555.
Številka: 1.
Št. delnic: 5.247.
Nom. vr. delnice: 8.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.237 delnic oziroma 77,14%.
Inter. razdelitev: 5.247 delnic oziroma

20%.
Notr.  odkup:  749  delnic  oziroma

2,86%.

95. MLADINSKA KNJIGA TRGOVI-
NA LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA
029, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5171555.
Številka: 2.
Št. delnic: 6.748 (delnice oznake F).
Nom. vr. delnice: 8.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.237 delnic oziroma 77,14%.
Inter. razdelitev: 5.247 delnic oziroma

20%.
Notr.  odkup:  749  delnic  oziroma

2,86%.

96. MODNA KONFEKCIJA LJUBLJA-
NA, ULICA PRVOBORCEV 025, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5426979.
Številka: 1.
Št. delnic: 4.126.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.747 delnic oziroma 52,10%.
Inter. razdelitev: 3.620 delnic oziroma

17,55%.
Notr. odkup: 6.259 delnic oziroma

30,35%.

97. MONTAŽA LENDAVA, INDU-
STRIJSKA ULICA 004, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5463289.
Številka: 1.
Št. delnic: 7.880.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.298 delnic oziroma 59,13%.
Inter. razdelitev: 7.879 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 8.221 delnic oziroma

20,87%.

98. MOTEL GROSUPLJE, LJUBLJAN-
SKA CESTA 065, 1290 GROSUPLJE

Matična številka: 5000530.
Številka: 1.
Št. delnic: 37.662.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 73.262 delnic oziroma 41,16%.
Inter. razdelitev: 33.537 delnic oziroma

18,84%.
Notr. odkup: 71.199 delnic oziroma 40%.

99. MOTVOZ IN PLATNO GROSUP-
LJE, TABORSKA CESTA 034, 1290 GRO-
SUPLJE

Matična številka: 5034213.
Številka: 1.
Št. delnic: 19.771.
Nom. vr. delnice: 4.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.171 delnic oziroma 47,72%.
Inter. razdelitev: 19.283 delnic oziroma

19,50%.
Notr. odkup: 32.403 delnic oziroma

32,78%.

100. NIKO KOVINARSKO PODJETJE
ŽELEZNIKI, OTOKI 016, 4228 ŽELEZNIKI

Matična številka: 5033420.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.939.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.627 delnic oziroma 42,16%.
Inter. razdelitev: 6.886 delnic oziroma

19,85%.
Notr. odkup: 5.895 delnic oziroma

16,99%.
Javna prodaja: 7.286 delnic oziroma

21%.

101. OBUTEV CELJE, TEHARSKA
CESTA 033, 3000 CELJE

Matična številka: 5066735.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.813.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.627 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 6.813 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 13.627 delnic oziroma 40%.

102. PA-ARHING LJUBLJANA, KER-
SNIKOVA ULICA 009, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5622638.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.906.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.975 delnic oziroma 52,20%.
Inter. razdelitev: 1.906 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 2.649 delnic oziroma

27,80%.

103. PA-PROSTOR LJUBLJANA, KER-
SNIKOVA ULICA 009, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5622654.
Številka: 1.
Št. delnic: 856.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.725 delnic oziroma 63,70%.
Inter. razdelitev: 856 delnic oziroma

20,01%.
Notr. odkup: 697 delnic oziroma 16,29%.

104. PARK HIŠA TRDINOVA, GARA-
ŽIRANJE, TRDINOVA 9, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5872995.
Številka: 2.
Št. delnic: 512.
Nom. vr. delnice: 52.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.822 delnic oziroma 87,18%.
Notr. odkup: 1.003 delnic oziroma

12,82%.

105. PARK HIŠA ŠUBIČEVA, GARA-
ŽIRANJE, TRDINOVA 9, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5872952.
Številka: 2.
Št. delnic: 240.
Nom. vr. delnice: 46.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.979 delnic oziroma 88,45%.
Notr. odkup: 389 delnic oziroma 11,55%.

106. PEKARNA IN SLAŠČIČARNA
DOLENJSKA NOVO MESTO, LOČNA
021, 8000 NOVO MESTO
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Matična številka: 5132231.
Številka: 1.
Št. delnic: 3.520.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.309 delnic oziroma 64,26%.
Inter. razdelitev: 3.520 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 2.771 delnic oziroma

15,74%.

107. PETOVIA AVTO PTUJ, ORMO-
ŠKA CESTA 023, 2250 PTUJ

Matična številka: 5037719.
Številka: 1.
Št. delnic: 2.538.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.258 delnic oziroma 49,31%.
Inter. razdelitev: 2.293 delnic oziroma

18,07%.
Notr. odkup: 4.139 delnic oziroma

32,62%.

108. PETROL TRANSPORT ILIRSKA
BISTRICA, ŠERCERJEVA CESTA 017,
6250 ILIRSKA BISTRICA

Matična številka: 5156564.
Številka: 1.
Št. delnic: 53.793.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 151.362 delnic oziroma 56,28%.
Inter. razdelitev: 53.793 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 63.812 delnic oziroma

23,72%.

109. PETROL TRGOVINA LJUBLJA-
NA, DUNAJSKA CESTA – DEL 050, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5025796.
Številka: 1.
Št. delnic: 194.885.
Nom. vr. delnice: 6.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 389.771 delnic oziroma 22,26%.
Inter. razdelitev: 350.128 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 262.596 delnic oziroma

15%.
Javna prodaja: 748.146 delnic oziroma

42,74%.

110. PKP KOPREM PREVALJE, NICI-
NA 012, 2391 PREVALJE

Matična številka: 5060974.
Številka: 1.
Št. delnic: 8.559.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.859 delnic oziroma 74,45%.
Inter. razdelitev: 7.839 delnic oziroma

18,32%.
Notr. odkup: 3.096 delnic oziroma

7,23%.

Dokapitalizacija: 44.640 delnic oziroma
104,30%.

111. PLANIKA KRANJ, SAVSKA LO-
KA 021, 4000 KRANJ

Matična številka: 5034663.
Številka: 1.
Št. delnic: 228.964.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 540.682 delnic oziroma 47,23%.
Inter. razdelitev: 215.035 delnic oziro-

ma 18,78%.
Notr. odkup: 389.103 delnic oziroma

33,99%.

112. PLINARNA MARIBOR, PLINAR-
NIŠKA ULICA 009, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5034477.
Številka: 1.
Št. delnic: 33.172.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.134 delnic oziroma 58,56%.
Inter. razdelitev: 33.172 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 35.553 delnic oziroma

21,44%.

113. PMSP KRISTAL MARIBOR,
STRITARJEVA ULICA 024, 2000 MARI-
BOR

Matična številka: 5072000.
Številka: 1.
Št. delnic: 101.643.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 281.673 delnic oziroma 55,42%.
Inter. razdelitev: 93.409 delnic oziroma

18,38%.
Notr. odkup: 133.131 delnic oziroma

26,20%.

114. POGREBNO PODJETJE MARI-
BOR, LINHARTOVA ULICA 006, 2000
MARIBOR

Matična številka: 5067928.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.983.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.965 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 6.983 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 13.966 delnic oziroma 40%.

115. POHIŠTVO ČEPOVAN, ČEPO-
VAN 042, 5253 ČEPOVAN

Matična številka: 5038561.
Številka: 1.
Št. delnic: 23.751.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.065 delnic oziroma 70,79%.
Inter. razdelitev: 23.752 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 10.941 delnic oziroma

9,21%.

116. PONUDBA RADLJE OB DRAVI,
PARTIZANSKA ULICA 002, 2360 RA-
DLJE OB DRAVI

Matična številka: 5048940.
Številka: 1.
Št. delnic: 15.704.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.736 delnic oziroma 41,69%.
Inter. razdelitev: 15.704 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 30.079 delnic oziroma

38,31%.

117. POSAVJE BREŽICE, CESTA PR-
VIH BORCEV 035, 8250 BREŽICE

Matična številka: 5028825.
Številka: 1.

Št. delnic: 129.720.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 269.397 delnic oziroma 41,54%.
Inter. razdelitev: 129.129 delnic oziro-

ma 19,90%.
Notr. odkup: 94.410 delnic oziroma

14,56%.
Javna prodaja: 155.664 delnic oziroma

24%.

118. POTROŠNIK MURSKA SOBOTA,
ULICA ARHITEKTA NOVAKA 002, 9000
MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5000858.
Številka: 1.
Št. delnic: 189.207.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 408.521 delnic oziroma 43,18%.
Inter. razdelitev: 189.208 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 168.562 delnic oziroma

17,82%.
Javna prodaja: 179.747 delnic oziroma

19%.

119. PRIVA MARIBOR, LJUBLJAN-
SKA ULICA 9, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5511259.
Številka: 1.
Št. delnic: 401.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 801 delnic oziroma 39,99%.
Inter. razdelitev: 401 delnic oziroma

20,02%.
Notr. odkup: 801 delnic oziroma 39,99%.
Dokapitalizacija: 872 delnic oziroma

43,53%.

120. PRODUKTIVNOST LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5051380.
Številka: 2.
Št. delnic: 289.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.672 delnic oziroma 63,52%.
Inter. razdelitev: 950 delnic oziroma

16,43%.
Notr. odkup: 1.159 delnic oziroma

20,05%.

121. PROJEKTIVA GORICA NOVA
GORICA, ULICA TOLMINSKIH PUN-
TARJEV 012, 5000 NOVA GORICA

Matična številka: 5456754.
Številka: 1.
Št. delnic: 380.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.328 delnic oziroma 70,19%.
Inter. razdelitev: 378 delnic oziroma

19,98%.
Notr. odkup: 186 delnic oziroma 9,83%.

122. PROJEKTIVNI BIRO ŠKOFJA
LOKA, STARA CESTA 002, 4220 ŠKOF-
JA LOKA

Matična številka: 5075548.
Številka: 1.
Št. delnic: 200.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 680 delnic oziroma 68%.
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Inter. razdelitev: 200 delnic oziroma
20%.

Notr. odkup: 120 delnic oziroma 12%.

123. PROJEKTIVNI ATELJE – NIZKE
GRADNJE LJ, KERSNIKOVA ULICA 009,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5622646.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.888.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.764 delnic oziroma 71,66%.
Inter. razdelitev: 1.888 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 787 delnic oziroma 8,34%.

124. PTB MARIBOR, SLOVENSKA
ULICA 033, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5143691.
Številka: 1.
Št. delnic: 2.944.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.888 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 2.944 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 5.888 delnic oziroma 40%.

125. PTP INTEGRAL LJUBLJANA,
SLOVENSKA CESTA 054, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5385571.
Številka: 1.
Št. delnic: 357.
Nom. vr. delnice: 8.755.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 713 delnic oziroma 40,01%.
Inter. razdelitev: 356 delnic oziroma

19,98%.
Notr. odkup: 713 delnic oziroma 40,01%.

126. RIKO KOMUNALNA OPREMA
LJUBLJANA, LITIJSKA CESTA 261, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5015499.
Številka: 1.
Št. delnic: 9.482.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 28.861 delnic oziroma 60,88%.
Inter. razdelitev: 5.656 delnic oziroma

11,93%.
Notr. odkup: 12.891 delnic oziroma

27,19%.

127. RUDNIK MEŽICA, POLENA 006,
2392 MEŽICA

Matična številka: 5450411.
Številka: 1.
Št. delnic: 39.948.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 89.072 delnic oziroma 44,59%.
Inter. razdelitev: 38.833 delnic oziroma

19,45%.
Notr. odkup: 53.857 delnic oziroma

26,96%.
Javna prodaja: 17.976 delnic oziroma

9%.

128. SAP LJUBLJANA TURBUS, SRE-
DIŠKA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5459656.
Številka: 3.
Št. delnic: 417.
Nom. vr. delnice: 1.000.

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma 69,69%.
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma

10,31%.

129. SATURNUS AVTOOPREMA
LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 017,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5035945.
Številka: 1.
Št. delnic: 114.085.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 281.316 delnic oziroma 58,45%.
Inter. razdelitev: 112.397 delnic oziro-

ma 23,35%.
Notr. odkup: 30.942 delnic oziroma

6,43%.
Javna prodaja: 56.620 delnic oziroma

11,77%.

130. SEGRAP LJUTOMER, GLAVNI
TRG 013, 9240 LJUTOMER

Matična številka: 5072182.
Številka: 1.
Št. delnic: 7.621.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.408 delnic oziroma 71,95%.
Inter. razdelitev: 7.617 delnic oziroma

19,99%.
Notr. odkup: 3.072 delnic oziroma

8,06%.

131. SEMESADIKE MENGEŠ, PRE-
ŠERNOVA CESTA 035, 1234 MENGEŠ

Matična številka: 5129451.
Številka: 1.
Št. delnic: 36.022.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.814 delnic oziroma 72,63%.
Inter. razdelitev: 33.820 delnic oziroma

19,37%.
Notr. odkup: 13.971 delnic oziroma 8%.

132. SGP GRADITELJ KAMNIK, MA-
ISTROVA ULICA 007, 1240 KAMNIK

Matična številka: 5078202.
Številka: 1.
Št. delnic: 21.834.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.562 delnic oziroma 43,57%.
Inter. razdelitev: 21.834 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 39.774 delnic oziroma

36,43%.

133. SGP POM-GRAD MURSKA SO-
BOTA, ULICA ŠTEFANA KOVAČA 010,
9000 MURSKA SOBOTA

Matična številka: 5459001.
Številka: 1.
Št. delnic: 116.590.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 349.830 delnic oziroma 60,01%.
Inter. razdelitev: 65.462 delnic oziroma

11,23%.
Notr. odkup: 167.660 delnic oziroma

28,76%.

134. SLIKOPLAST KOPER, ULICA 15.
MAJA 002, 6000 KOPER

Matična številka: 5145155.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.827.
Nom. vr. delnice: 4.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.408 delnic oziroma 50,99%.
Inter. razdelitev: 6.828 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 9.903 delnic oziroma

29,01%.

135. SLOVENIJA AVTO LJUBLJANA,
CELOVŠKA CESTA – DEL 150, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5004004.
Številka: 1.
Št. delnic: 9.544.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.862 delnic oziroma 46,08%.
Inter. razdelitev: 5.092 delnic oziroma

13,92%.
Notr. odkup: 14.638 delnic oziroma 40%.

136. STANOVANJSKO PODJETJE
LJUBLJANA, KERSNIKOVA ULICA 006,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5226805.
Številka: 1.
Št. delnic: 27.689.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 63.642 delnic oziroma 45,96%.
Inter. razdelitev: 26.104 delnic oziroma

18,86%.
Notr. odkup: 48.700 delnic oziroma

35,18%.

137. STING LJUBLJANA, ŠMARTIN-
SKA 106, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5283221.
Številka: 1.
Št. delnic: 12.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24 delnic oziroma 40,68%.
Inter. razdelitev: 12 delnic oziroma

20,34%.
Notr. odkup: 23 delnic oziroma 38,98%.

138. SŽ FERSPED LJUBLJANA, PAR-
MOVA ULICA – DEL 037, 1000 LJUB-
LJANA

Matična številka: 5069084.
Številka: 1.
Št. delnic: 55.761.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 198.994 delnic oziroma 71,37%.
Inter. razdelitev: 55.760 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 24.048 delnic oziroma

8,63%.

139. TAPETNIŠTVO RADOVLJICA,
P.O., GORENJSKA 41 041, 4240 RADOV-
LJICA

Matična številka: 5025729.
Številka: 1.
Št. delnic: 12.800.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.377 delnic oziroma 59,96%.
Inter. razdelitev: 11.141 delnic oziroma

17,41%.
Notr. odkup: 14.482 delnic oziroma

22,63%.
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140. TEHTNICA ŽELEZNIKI, NA
PLAVŽU 079, 4228 ŽELEZNIKI

Matična številka: 5034485.
Številka: 1.
Št. delnic: 20.036.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 45.802 delnic oziroma 45,72%.
Inter. razdelitev: 19.265 delnic oziroma

19,23%.
Notr. odkup: 35.113 delnic oziroma

35,05%.

141. TEOL LJUBLJANA, ZALOŠKA
CESTA – DEL 054, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033519.
Številka: 1.
Št. delnic: 89.201.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291.369 delnic oziroma 72,35%.
Inter. razdelitev: 71.891 delnic oziroma

17,85%.
Notr. odkup: 39.470 delnic oziroma

9,80%.

142. TERMOPLASTI – PLAMA POD-
GRAD, PODGRAD 017, 6244 PODGRAD

Matična številka: 5042399.
Številka: 1.
Št. delnic: 5.049.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.000 delnic oziroma 71,30%.
Inter. razdelitev: 5.049 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 2.198 delnic oziroma

8,70%.

143. TOV. KEMIČNIH IZD. IN KREDE
SRPENICA, SRPENICA 001, 5224 SRPE-
NICA

Matična številka: 5043123.
Številka: 1.
Št. delnic: 50.758.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 182.679 delnic oziroma 71,98%.
Inter. razdelitev: 50.758 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 20.352 delnic oziroma 8,02%.

144. TOVARNA MERIL – PLASTIKA
PAMEČE, PAMEČE 153, 2380 SLOVENJ
GRADEC

Matična številka: 5103177.
Številka: 1.
Št. delnic: 22.918.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.062 delnic oziroma 69,86%.
Inter. razdelitev: 18.330 delnic oziroma

16%.
Notr. odkup: 16.198 delnic oziroma

14,14%.

145. TOVARNA SUKANCEV IN TRA-
KOV TSP MARIBOR, KRALJEVIČA
MARKA ULICA 019, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5215838.
Številka: 1.
Št. delnic: 49.983.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 187.100 delnic oziroma 74,87%.
Inter. razdelitev: 45.274 delnic oziroma

18,11%.

Notr. odkup: 17.541 delnic oziroma
7,02%.

146. TP OSKRBNI CENTER MARI-
BOR, SVETOZAREVSKA ULICA 010,
2000 MARIBOR

Matična številka: 5399297.
Številka: 1.
Št. delnic: 3.229.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.963 delnic oziroma 68,05%.
Inter. razdelitev: 3.215 delnic oziroma

19,96%.
Notr. odkup: 1.932 delnic oziroma

11,99%.

147. TP PLANIKA SLOVENSKA BI-
STRICA, TRG SVOBODE 005, 2310 SLO-
VENSKA BISTRICA

Matična številka: 5002729.
Številka: 1.
Št. delnic: 5.043.
Nom. vr. delnice: 8.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.413 delnic oziroma 41,30%.
Inter. razdelitev: 5.033 delnic oziroma

19,96%.
Notr. odkup: 9.766 delnic oziroma

38,74%.

148. TP POVRTNINA MARIBOR, TR-
ŽAŠKA CESTA 33, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5110939.
Številka: 2.
Št. delnic: 474.
Nom. vr. delnice: 5.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.676 delnic oziroma 48,63%.
Inter. razdelitev: 4.392 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 6.887 delnic oziroma

31,37%.

149. TP PREHRANA MARIBOR, KAR-
DELJEVA CESTA 059, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5002745.
Številka: 1.
Št. delnic: 8.941.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 21.757 delnic oziroma 48,66%.
Inter. razdelitev: 8.171 delnic oziroma

18,28%.
Notr. odkup: 14.779 delnic oziroma

33,06%.

150. TRGOAGENT MARIBOR, MELJ-
SKA CESTA 001, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5006392.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.087.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.683 delnic oziroma 67,79%.
Inter. razdelitev: 1.086 delnic oziroma

19,99%.
Notr. odkup: 664 delnic oziroma 12,22%.

151. TRGOVSKO PODJETJE ZVON
LJUBLJANA, RESLJEVA CESTA 010,
1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5024820.
Številka: 1.
Št. delnic: 30.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 60 delnic oziroma 39,73%.
Inter. razdelitev: 30 delnic oziroma

19,87%.
Notr. odkup: 61 delnic oziroma 40,40%.

152. TROMER LJUBLJANA, TRU-
BARJEVA CESTA 001, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5090806.
Številka: 1.
Št. delnic: 23.084.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.354 delnic oziroma 52,29%.
Inter. razdelitev: 22.462 delnic oziroma

19,46%.
Notr. odkup: 32.604 delnic oziroma

28,25%.

153. TRŽNICA MARIBOR, VODNI-
KOV TRG 005, 2000 MARIBOR

Matična številka: 5015740.
Številka: 1.
Št. delnic: 6.324.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.386 delnic oziroma 44,99%.
Inter. razdelitev: 3.800 delnic oziroma

15,02%.
Notr. odkup: 10.120 delnic oziroma

39,99%.

154. TUS-PREVENT SLOVENJ GRA-
DEC, KIDRIČEVA ULICA 006, 2380 SLO-
VENJ GRADEC

Matična številka: 5036488.
Številka: 1.
Št. delnic: 53.078.
Nom. vr. delnice: 2.000
Skladi: 171.199 delnic oziroma 64,60%.
Inter. razdelitev: 52.922 delnic oziroma

19,97%.
Notr. odkup: 40.879 delnic oziroma

15,43%.

155. UKO KROPA, KROPA 7, 4245
KROPA

Matična številka: 5066824.
Številka: 3.
Št. delnic: 3.765.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.538 delnic oziroma 68,04%.
Inter. razdelitev: 10.739 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 6.420 delnic oziroma

11,96%.

156. USNJE PLAST PROIZVODNJA IN
TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO
P.O., KOMENSKEGA 22 022, 1000
LJUBLJANA

Matična številka: 5034906.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.885.
Nom. vr. delnice: 2.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.992 delnic oziroma 75,86%.
Inter. razdelitev: 1.275 delnic oziroma

16,14%.
Notr. odkup: 632 delnic oziroma 8%.

157. VARIS LENDAVA, INDUSTRIJ-
SKA UL. 48, 9220 LENDAVA

Matična številka: 5463254.
Številka: 1.
Št. delnic: 36.162.
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Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 72.324 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 36.162 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 31.339 delnic oziroma

17,33%.
Javna prodaja: 40.986 delnic oziroma

22,67%.

158. VARNOST BEŽIGRAD, STANI-
ČEVA ULICA 041, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5174490.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.148.
Nom. vr. delnice: 10.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.296 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 1.148 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 2.296 delnic oziroma 40%.

159. VARNOST KOPER, FERRARSKA
UL. 002, 6000 KOPER

Matična številka: 5174465.
Številka: 1.
Št. delnic: 435.
Nom. vr. delnice: 10.000
Skladi: 870 delnic oziroma 40,04%.
Inter. razdelitev: 435 delnic oziroma

20,02%.
Notr. odkup: 868 delnic oziroma 39,94%.

160. VELANA LJUBLJANA, ŠMAR-
TINSKA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5033748.
Številka: 3.
Št. delnic: 68.901.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,040.637 delnic oziroma

73,82%.
Inter. razdelitev: 281.929 delnic oziro-

ma 20%.
Notr. odkup: 87.079 delnic oziroma

6,18%.

161. ZARJA KO PETROVČE, PET-
ROVČE 021, 3301 PETROVČE

Matična številka: 5098947.
Številka: 1.
Št. delnic: 9.660.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.961 delnic oziroma 47,54%.
Inter. razdelitev: 9.019 delnic oziroma

18,67%.
Notr. odkup: 16.320 delnic oziroma

33,79%.

162. ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TO-
PLICE, KRANJČEVA ULICA 012, 9221
MARTJANCI

Matična številka: 5213622.
Številka: 1.
Št. delnic: 262.634.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 654.413 delnic oziroma 49,84%.
Inter. razdelitev: 247.937 delnic oziro-

ma 18,88%.
Notr. odkup: 15.661 delnic oziroma 1,19%.
Javna prodaja: 395.158 delnic oziroma

30,09%.

163. ZILA SLOVENJ GRADEC, TRG
SVOBODE 007, 2380 SLOVENJ GRADEC

Matična številka: 5002982.
Številka: 1.
Št. delnic: 21.891.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.140 delnic oziroma 59,51%.
Inter. razdelitev: 21.891 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 22.424 delnic oziroma

20,49%.

164. ZOP CR LJUBLJANA, DUNAJ-
SKA CESTA – DEL 106, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5542812.
Številka: 1.
Št. delnic: 3.381.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.725 delnic oziroma 69,35%.
Inter. razdelitev: 3.381 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 1.800 delnic oziroma

10,65%.

165. ZOP OS LJUBLJANA, DUNAJ-
SKA CESTA – DEL 106, 1000 LJUBLJA-
NA

Matična številka: 5542782.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.389.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.369 delnic oziroma 70,35%.
Inter. razdelitev: 1.095 delnic oziroma

17,63%.
Notr. odkup: 746 delnic oziroma 12,02%.

166. ŽIVA LJUBLJANA, HRANILNI-
ŠKA ULICA 007, 1000 LJUBLJANA

Matična številka: 5067871.
Številka: 1.
Št. delnic: 1.084.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.792 delnic oziroma 72,79%.
Inter. razdelitev: 1.000 delnic oziroma

19,19%.
Notr. odkup: 418 delnic oziroma 8,02%.

167. ŠTUDENTSKI SERVIS MARI-
BOR, GOSPOSVETSKA CESTA 087, 2000
MARIBOR

Matična številka: 5065950.
Številka: 1.
Št. delnic: 8.513.
Nom. vr. delnice: 1.000.
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.027 delnic oziroma 40%.
Inter. razdelitev: 8.513 delnic oziroma

20%.
Notr. odkup: 17.027 delnic oziroma 40%.

Kupnina prenešena na sklad na podlagi
II. in III. odst. 22. člena ZLPP je v obliki
štirih depozitov v vrednosti vsakega po
50,000.000 SIT in enega depozita v vredno-
sti 38,000.000 SIT.

Izklicna cena celotnega paketa znaša
18.721,605.945 SIT.

Podrobnejši podatki o strukturi lastniš-
tva in značilnosti delnic so razvidni iz statu-
ta podjetja, ki je na vpogled vsem poob-
laščenim investicijskim družbam pri Agen-
ciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Datum in čas možnega ogleda podjetja, ka-

terega delnice so predmet javnega razpisa,
oziroma sestanka z vodilnimi delavci sklad
pisno posreduje pooblaščenim družbam za
upravljanje.

Pogoji za sodelovanje na razpisu
Javnega razpisa se smejo udeležiti le

pooblaščene investicijske družbe (v nada-
ljevanju PID ali ponudnik), ki morajo skla-
du do 16. 12. 1996 poslati enotno ponudbo
vseh registriranih PID za nakup celotnega
paketa. Ponudniki nosijo vse stroške v zvezi
s pripravo in predložitvijo ponudbe. Sklad v
nobenem primeru, ne glede na potek in izid
razpisnega postopka, ne odgovarja za nave-
dene stroške. Ponudba se lahko nanaša le na
odkup celotnega paketa delnic, ki je pred-
met javnega razpisa.

Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik
lahko kupnino vplača v denarju ali z izroči-
tvijo lastninskih certifikatov, kar mora v po-
nudbi tudi navesti. V primeru plačila kupni-
ne ali dela kupnine v denarju se dosežena
cena revalorizira z indeksom drobnoprodaj-
nih cen od 1. 1. 1993 do dneva oddaje po-
nudbe (za delnice oznake “F” se cena reva-
lorizira do dneva obvestila, ko sklad obvesti
pooblaščeno investicijsko družbo, da pred-
kupni upravičenec ne uveljavlja predkupne
pravice).

Ponudba mora obsegati
1. Sporazum za sodelovanje na javnem

razpisu, ki ga v imenu in za račun PID skle-
nejo pooblaščene družbe za upravljanje.

2. Odločbo Urada za varstvo konkuren-
ce o odobritvi sporazuma.

3. Izpolnjen obrazec za ponudbo – raz-
delilnik iz katerega mora biti razvidno koli-
ko delnic podjetja in po kakšni ceni kupuje
posamezna PID. V primeru nakupa poslov-
nega deleža oziroma depozita, se le-ta ne
moreta razdeliti na več PID.

4. Ponudnik lahko kupnino vplača v de-
narju ali z izročitvijo lastninskih certifika-
tov, kar mora v ponudbi tudi navesti.

5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpi-
sek iz sodnega registra vendar le v primeru,
da PID še ni sodelovala na javnem razpisu
oziroma javnih dražbah Sklada RS za razvoj.

6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico
(pri plačilu s certifikati) vsake PID v celotni
vrednosti njenega dela ponudbe. V primeru
plačila v denarju, mora kot varščino priloži-
ti akceptni nalog s pooblastilom za njegovo
izpolnitev.

7. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po poteku končnega roka za predajo po-
nudbe.

Ponudba mora biti izdelana v pisni obli-
ki (natisnjena ali natipkana) in na računal-
niški disketi.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik ne
predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v
javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki
ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se
taka ponudba šteje za neveljavno.

Ponudba mora prispeti na Sklad RS za
razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, naj-
kasneje do 16. 12. 1996 do 12. ure v zaprti
kuverti z oznako “Javni razpis št. 2/96, Ne
odpiraj pred 16. 12. 1996”.

Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem krite-
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rijem iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 16. 12. 1996
ob 13. uri v prostorih Sklada RS za razvoj,
d.d. Kotnikova 28. Ponudniki so dolžni skle-
niti ustrezne kupoprodajne pogodbe v roku
10 dni po prejemu obvestila o sprejemu po-
nudbe.

V primeru plačila kupnine ali dela kup-
nine s certifikati, bo sklad na podlagi izpol-
njenih lastninskih nakaznic za celoten zne-
sek iz ponudbe posredoval podatke central-
ni evidenci, ki bo preknjižila certifikatni
znesek iz certifikatnih računov pooblašče-
nih investicijskih družb na certifikatni ra-
čun sklada.

V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodbe o nakupu in
prodaji delnic, ima sklad pravico, za popla-
čilo obveznosti iz dane ponudbe, vnovčiti
lastninske nakaznice in/ali akceptne naloge
v celoti.

V primeru nakupa delnic z oznako “F”
bo PID s skladom podpisal pogodbo z od-
ložnim pogojem, sklad pa bo pozval pred-
kupnega upravičenca, da v roku 45 dni od
prejema obvestila uveljavi predkupno pra-
vico. V primeru uveljavitve predkupne pra-
vice, bo za ta del sklad vrnil prejeto kupni-
no.

Sklad RS za razvoj, d.d. na podlagi tega
razpisa ni zavezan skleniti pogodb o prodaji
delnic s ponudniki.

Za morebitne dodatne informacije v zve-
zi s to objavo se lahko pooblaščene investi-
cijske družbe obrnejo na Sklad RS za raz-
voj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana.

Sklad RS za razvoj

Št. 621-6/96-2043 Ob-4703

Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
objavlja na podlagi meril za sofinanciranje
programov športa v Občini Ljutomer iz sred-
stev javnih financ

javni razpis
za sofinanciranje programov športa v

Občini Ljutomer iz sredstev javnih
financ za leto 1997

I. Splošni podatki
1. Programi športa se vrednotijo po me-

rilih za sofinanciranje programov športa v
Občini Ljutomer iz sredstev javnih financ,
ki jih je sprejela skupščina Športne zveze
Ljutomer.

2. Izvajalci programov so lahko športna
društva in zavodi, če so registrirani za
opravljanje dejavnosti na tem področju.

II. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedeno odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vsebino za populacijo, kateri je vadba

namenjena (vadbeno skupino, ekipo ali po-
sameznika),

– kadrovsko zasedbo z navedbo strokov-
ne kvalifikacije,

– terminski plan (urnik) in kraj vadbe,
– poimenski seznam vadečih.
III. Drugi programi športa
Izobraževanje strokovnih kadrov
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovne nazive (vaditelj, učitelj, inštruktor ali
trener),

– poimenski seznam kandidatov za stro-
kovno izpopolnjevanje kadrov (licenciranje,
seminarji...),

– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vad-
bi v športnem društvu.

Športne prireditve v letu 1997
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
Kategorizirani športniki
– ime in priimek,
– športna panoga,
– kategorija/razred,
– datum začetka in konca trajanja statu-

sa.
Ostali programi športa
– (kasaštvo, motorno zmajarstvo, pla-

ninstvo, šah, taborniki in skavti),
– naziv izvajalca,
– vsebina programa,
– seznam vadečih,
– finančni načrt.
Investicijsko vzdrževanje objektov in na-

prav, nabava in obnova opreme
Vloga mora vsebovati opis del na objek-

tih in napravah ter naziv opreme s predra-
čunsko vrednostjo.

IV. Končna določila
Rok za dostavo programov športa je 15.

december 1996 na naslov: Agencija za šport
Ljutomer, Prešernova 32, 9240 Ljutomer s
pripisom “razpis”.

Obvestilo o višini odobrenih sredstev bo
dano takoj, ko bo sprejet proračun Občine
Ljutomer.

Z izvajalci športnih programov se skle-
nejo pogodbe.

Vse dodatne informacije dobite osebno
ali po tel. 069/81-712 int. 246 na Agenciji
za šport Ljutomer.

Občina Ljutomer

Ob-4716

Slovenska izseljenska matica razpisuje

natečaj
za organizacijo zaključne prireditve v

okviru “Srečanja v moji deželi 1997”, osred-
njega srečanja Slovencev po svetu, ki bodo
v tem času na obisku v domovini.

Srečanje bo v soboto, 5. julija 1997.
“Srečanje v moji deželi” je sestavljeno

iz vrste prireditev, na katerih želimo Slo-
vencem v domovini predstaviti življenje in
delovanje Slovencev po svetu; obsega li-
kovne razstave, glasbene prireditve, okro-
gle mize, simpozije, gostovanja izseljenskih
kulturnih skupin idr., v to pa se vključuje
tudi tradicionalna Poletna šola slovenskega
jezika. Temeljni namen srečanja je oboje-
stransko spoznavanje in navezovanje novih
stikov. Zaključna prireditev pa je predvsem
družabno srečanje s kulturnim programom.

Pričakujemo, da bi organizacijo zaključ-
nega “Srečanja v moji deželi” prevzela turi-
stična društva, gostinska oziroma turistična
podjetja ali občinske skupščine, ki lahko
zagotovijo primerno urejen prostor v naravi
z odrom za kulturni spored, s prostornim
parkiriščem, prostori za prodajo spominkov
in z vso možno gostinsko infrastrukturo.

Če vas zanima organizacija takšne prire-
ditve, se do 31. decembra 1997 javite na
naslov: Slovenska izseljenska matica, Can-

karjeva 1, 1000 Ljubljana, faks
061/210-732. Za podrobnejše informacije se
lahko obrnete na tajnika SIM, Janeza Rog-
lja, tel. 061/210-766.

Slovenska izseljenska matica
Ljubljana

Ob-4755

Občina Postojna – urad župana objavlja
na podlagi statuta Občine Postojna (Ur. l.
RS, št. 1/96) in pravilnika o oddajanju po-
slovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št.
5/91, 15/91, 14/92 in 56/92)

javno dražbo
za oddajo poslovnega prostora v najem

1. V najem se odda poslovni prostor v
pritličju na Cankarjevi ulici 6 v Postojni, v
skupni površini 76,70 m2, ki zajema prosto-
re s površino 43,10 m2, 26,55 m2, WC 4,80
m2 ter shramba 2,25 m2 – primerna dejav-
nost: storitvena.

Poslovni prostor se daje v najem za ne-
določen čas.

2. Izklicna višina najemnine za poslovni
prostor znaša 1.350 SIT/m2.

3. Varščino v višini 13.500 SIT morajo
dražitelji plačati pred pričetkom dražbe na
žiro račun Občine Postojna, št.
52200-630-61215.

4. S potrdilom o plačilu varščine se dra-
žitelj izkaže pred začetkom dražbe. Uspele-
mu zdražitelju se varščina upošteva kot na-
prej plačana najemnina. Ostalim udeležen-
cem se varščina vrne brez obresti najkasne-
je v treh dneh po dražbi.

5. Na dražbi lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe. Pooblaščenci pravnih oseb
morajo na dražbi predložiti pooblastilo za
licitiranje.

6. Najemno pogodbo za pridobljeni po-
slovni prostor se sklene v 30 dneh po kon-
čani dražbi. Če novi najemnik pogodbe po
svoji krivdi ne podpiše v predvidenem roku,
se šteje, da je odstopil od najema, vplačana
varščina pa zapade najemodajalcu.

7. Javna dražba bo peti dan po objavi v
Uradnem listu RS ob 8. uri v prostorih ura-
da župana Občine Postojna I. nadstropje,
Ljubljanska 4, Postojna.

8. Ogled poslovnega prostora je možen
od objave do pričetka dražbe. Informacije
lahko dobite na tel. 067/22-617.

Občina Postojna

Št. 403-19/96 Ob-4757

Natečaj
za subvencioniranje zvez in društev ter

za enkratno finančno podporo v letu
1997

1. Natečaja za subvencioniranje zvez in
društev se lahko udeležijo zveze in društva,
ki so registrirana pri pristojnem državnem
organu, in sicer:

a) zveze in društva, ki so izrazito stro-
kovno usmerjena ter povezana z vzgoj-
no-izobraževalnim sistemom, delujejo na dr-
žavni ravni in vključujejo predšolske otro-
ke, učence in dijake ter strokovne delavce,
ki delajo na teh ravneh vzgoje in izobraže-
vanja,

b) zveze in društva, ki uresničujejo splo-
šnejše interese in delujejo na državni ravni
ter vključujejo predšolske otroke, učence in
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dijake ter strokovne delavce, ki delajo na
teh ravneh vzgoje in izobraževanja.

2. Natečaja za enkratno finančno podpo-
ro se lahko udeležijo zveze in društva, ki so
registrirana pri pristojnem državnem orga-
nu, katerih program je strokovno ali pa splo-
šnejše usmerjen, vendar je tesno povezan z
vzgojno-izobraževalnim sistemom, vključu-
jejo predšolske otroke, učence in dijake ter
delujejo na državni oziroma drugi ravni.

3. Temeljni kriteriji za vrednotenje pro-
grama so njegova vključenost v vzgoj-
no-izobraževalni sistem, v dopolnjevanje in
razvoj posameznih predmetov in predmet-
nih področij, v interesno dejavnost predšol-
skih otrok, učencev in dijakov ter strokov-
nih delavcev na teh ravneh vzgoje in izo-
braževanja.

4. Zveze in društva, ki se potegujejo za
subvencijo oziroma enkratno finančno pod-
poro, morajo prijavi na natečaj priložiti:

– razčlenjen program posamezne akcije
z ločenim predračunom za vsako akcijo ter
skupnim finančnim načrtom, predvidenim
za realizacijo letnega programa zveze ozi-
roma društva,

– izpolnjen obrazec (dobi se na Mini-
strstvu za šolstvo in šport, Ljubljana, Ašker-
čeva 7, tel. 061/1769-500 int. 662 pri Zofiji
Sotenšek).

5. Višino subvencije oziroma enkratne
finančne podpore določi Ministrstvo za šol-
stvo in šport glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na to, koliko pro-
gram posamezne aktivnosti ustreza kriteri-
jem iz 3. točke ter glede na to, kolikšno
subvencijo oziroma finančno podporo dobi
zveza ali društvo iz drugih sektorjev mini-
strstva oziroma iz drugih ministrstev.

6. Prijave na natečaj je treba poslati na
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančiče-
va 6, 1000 Ljubljana, z oznako “Subvencio-
niranje društev” oziroma z oznako “Enkrat-
na finančna podpora”.

Zadnji rok za oddajo prijav za zveze in
društva iz točke 1.a in 1.b je 16. 12. 1996.

Natečaj za zveze in društva iz 2. točke,
je glede na razpoložljiva proračunska sred-
stva, odprt do 30. junija 1997.

Št. 403-19/96 Ob-4758

Natečaj
za subvencioniranje strokovne in

mladinske periodike ter za enkratno
finančno podporo v letu 1997

1. Natečaja za subvencioniranje strokov-
ne in mladinske periodike se lahko udeleži-
jo založniki revij, ki so registrirane pri dr-
žavnem organu, pristojnem za informiranje
ter izhajajo najmanj eno leto, in sicer:

a) založniki strokovne periodike, name-
njene posameznim razvojnim stopnjam
predšolskih otrok, učencev in dijakov, raz-
voju posameznih predmetov oziroma pred-
metnih področij v vzgojno-izobraževalnem
sistemu ter strokovnemu izobraževanju stro-
kovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,

b) založniki mladinske periodike, ki
obravnava dosežke z vseh področij člove-
kove ustvarjalnosti, prirejene posameznim
razvojnim stopnjam predšolskih otrok, učen-
cev in dijakov.

2. Natečaja za enkratno finančno podpo-
ro se lahko udeležijo založniki strokovne in

mladinske periodike ter drugih publikacij,
ki so namenjene posameznim razvojnim
stopnjam predšolskih otrok, učencev in di-
jakov, razvoju posameznih predmetov ozi-
roma predmetnih področij v vzgojno-izo-
braževalnem sistemu ter strokovnemu izo-
braževanju strokovnih delavcev v vzgoji in
izobraževanju in izhajajo manj kot eno leto.

3. Temeljni kriteriji za pozitivno rešitev
vlog za subvencijo in vlog za enkratno fi-
nančno podporo so predvsem naslednji:

– prispevek revije k razvoju posamezne-
ga predmeta oziroma predmetnega področja
v vzgojno-izobraževalnem sistemu, njena
uporabnost v vzgojno-izobraževalnem pro-
cesu in njena usmerjenost k posodabljanju
vzgojno-izobraževalnega sistema, posamez-
nega predmeta oziroma predmetnega po-
dročja,

– prispevek revije k oblikovanju, ohra-
njanju in spodbujanju slovenske samobitno-
sti in k pretoku ter izmenjavi teoretskih,
strokovnih in estetskih dosežkov z Evropo
in svetom,

– teoretska, strokovna ter estetska kako-
vost revije v preteklem ali tekočem letu,
razširjenost revije – naklada,

– izračun izdajatelja, koliko bo subven-
cija oziroma enkratna finančna podpora
vplivala na ceno posameznega izvoda in

– podatek o višini subvencij.
4. Založnik, ki se poteguje za subvencijo

oziroma enkratno finančno podporo, mora
poleg izpolnjenega obrazca (dobi se na Mi-
nistrstvu za šolstvo in šport, Ljubljana,
Aškerčeva 7, tel. 1769-500 int. 662, pri Zo-
fiji Sotenšek) priložiti še uredniški program,
sprejet na pristojnem organu revije.

5. Višino subvencije oziroma enkratne
finančne podpore določi Ministrstvo za šol-
stvo in šport glede na razpoložljiva prora-
čunska sredstva in glede na to, koliko posa-
mezna revija ustreza temeljnim kriterijem
iz 3. točke ter glede na to, kolikšno subven-
cijo oziroma finančno podporo dobi posa-
mezna revija iz drugih sektorjev ministrstva
oziroma iz drugih ministrstev.

6. Prijave na natečaj je potrebno poslati
na Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, 1000 Ljubljana, z oznako “Subven-
cioniranje periodike” oziroma z oznako
“Enkratna finančna podpora”.

Zadnji rok za oddajo prijav za revije iz
točke 1.a) in 1.b) je 16. 12. 1996.

Natečaj za revije iz 2. točke, je glede na
razpoložljiva proračunska sredstva, odprt do
30. junija 1997.

Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ljubljana

Ob-4759

Mestna občina Koper objavlja

javni razpis
za pridobitev koncesionarja za

opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe

“dimnikarstvo” na celotnem območju
Mestne občine Koper

1. Predmet koncesije, skladno z določili
2. člena odloka o koncesiji za opravljanje
obvezne lokalne gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”  (Uradne  objave,  št.  27/96
– v  nadaljnjem  besedilu:  odlok  o  konce-
siji”  je:

a) strokovno pregledovanje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in prezračevalnih na-
prav v objektih zaradi preverjanja, če so
varne in v uporabnem stanju; strokovno pre-
gledovanje je redno oziroma periodično, ob-
časno ali prvo (pred pridobitvijo uporabne-
ga dovoljenja za objekt oziroma na zahtevo
pristojnega organa);

b) čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in prezračevalnih naprav;

c) obratovalni monitoring emisij iz ku-
rilnih naprav v obsegu, kot ga določajo dr-
žavni predpisi;

d) izžiganje katranskih oblog v dimnikih
in dimniških priključkih;

e) vodenje katastra kurilnih naprav, di-
movodnih naprav in prezračevalnih naprav,
naprav za shranjevanje goriva, oziroma
zbirk podatkov o emisijah kurilnih naprav v
zrak, vrsti in porabi goriv ter izvedenih in
neizvedenih storitvah dimnikarske službe;

f) zagotavljanje ustreznega ravnanja z
odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, zbra-
nim pri opravljanju dimnikarske službe in

g) druge storitve, ki jih določa zakon ali
izvršilni predpis.

2. Koncesionar, ki bo dejavnost oprav-
ljal na območju celotne Občine Koper, je
lahko oseba, ki je v Republiki Sloveniji re-
gistrirana za dejavnost: K/74.70 – Čiščenje
stavb.

Po uveljavitvi ustreznih predpisov na dr-
žavni ravni se bo moral koncesionar regi-
strirati in usposobiti tudi za ustrezni obseg
opravljanja dejavnost: K/74.30 – Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

3. Koncesionar plačuje koncedentu
odškodnino v višini najmanj 3% od fakturi-
rane vrednosti storitev dimnikarske službe,
zmanjšane za vrednost porabljenih čistilnih
sredstev, oziroma v višini, kot skladno z
18. členom odloka o koncesiji izhaja iz kon-
cesionarjeve razpisne ponudbe.

4. Koncesijsko razmerje se sklene za do-
ločen čas 12 let.

5. Rok za prijavo na razpis je 21. dan od
dneva objave v Uradnem listu RS. Prijavo s
prilogami – v zapečateni ovojnici z oznako
“Razpis za koncesijo – dimnikarstvo – Ne
odpirati!” se pošlje po pošti s povratnico ali
preda osebno na naslov: Mestna občina Ko-
per, Urad za gospodarske javne službe in
promet, Verdijeva 10, 6000 Koper.

6. Prijavi je treba priložiti:
6.1. kopije dokumentov o registraciji de-

javnosti in že pridobljenih odločb o izpol-
njevanju pogojev po šestem odstavku 4. čle-
na zakona o gospodarskih družbah;

6.2. organizacijsko tehnični elaborat z
naslednjimi elementi:

6.2.1. organizacijo službe z opredelitvi-
jo potrebnih kadrov po strokah in stopnji
izobrazbe in s predvideno dinamiko zapo-
slovanja,

6.2.2. podroben opis opremljenosti z de-
lovnimi sredstvi in pripravami za potrebe
izvajanja službe na območju Mestne občine
Koper z predvideno dinamiko nabave,

6.2.3. načela za pripravo programov de-
la z zasnovo programa dela za eno poslovno
leto skladno z 13. členom odloka o konce-
siji,

6.2.4. način organiziranja, tehnična
opremljenost in strokovno kadrovska uspo-
sobljenost za vodenje katastra,
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6.2.5. način vodenja računovodstva in
predlagani način izdajanja in izterjave raču-
nov uporabnikom za opravljene storitve (17.
in 20. člen odloka o koncesiji),

6.2.6. organizacijo pridobivanja oziroma
zagotavljanja za javno službo potrebnih sto-
ritev tretjih oseb in morebitne druge organi-
zacijsko-tehnične elemente;

6.3. finančni elaborat, ki naj na podlagi
lastne ponudnikove ocene obsega in struk-
ture delovanja javne službe na območju
Mestne občine Koper vsebuje:

6.3.1. projekcijo stroškov rednega delo-
vanja službe,

6.3.2. metodologijo za oblikovanje cen
storitev javne službe z elementi za izračun
predlaganih cen po tarifi iz točke 6.3.3.,

6.3.3. predlagano tarifo za storitve javne
službe, skladno z obrazcem v razpisni do-
kumentaciji,

6.3.4. projekcijo rezultatov poslovanja
po letih v prvih petih letih veljavnosti kon-
cesijske pogodbe,

6.3.5. predlog odškodnine, skladno s pri-
čakovanji po 18. členu odloka o koncesiji,

6.3.6. izkaz o ponudnikovem finančnem
stanju (kopija zaključnega računa oziroma
davčne napovedi za leto 1995 oziroma drug
ustrezni dokument);

6.4. pogodbo ali predpogodbo z zavaro-
valnico:

6.4.1. o zavarovanju zoper škodo, ki bi
jo kot koncesionar lahko povzročil občini
zaradi nevestnega ali izostalega opravljanja
dimnikarske službe, s klavzulo, da je zava-
rovanje sklenjeno v korist Mestne občine
Koper; namesto take pogodbe lahko ponud-
nik da izjavo, da bo pred sklenitvijo konce-
sijske pogodbe koncesionarju vplačal v go-
tovini varščino v znesku 6,000.000 SIT (pr-
vi do četrti odstavek 19. člena odloka o
koncesiji),

6.4.2. o zavarovanju zoper neposredno
škodo, ki bi jo kot koncesionar povzročil
uporabnikom pri izvajanju storitev (peti od-
stavek 19. člena odloka o koncesiji);

6.5. dokazilo o razpolaganju s poslov-
nim prostorom na območju Mestne občine
Koper oziroma izjavo, da si ga bo pridobil
pred sklenitvijo koncesijske pogodbe;

6.6. izjave ponudnika:
6.6.1. o sprejemanju razpisnih pogojev

in o obveščenosti in sprejemanju pogojev in
drugih obveznosti iz odloka o koncesiji;

6.6.2. o tem, da že zaposluje najmanj eno
osebo s tremi leti delovnih izkušenj in s
strokovno izobrazbo najmanj V. stopnje teh-
nične ali ustrezne smeri za opravljanje stro-
kovnih pregledov in najmanj eno osebo z
ustrezno strokovno izobrazbo dimnikarske
smeri in najmanj tremi leti delovnih izku-
šenj v dimnikarstvu,

6.6.3. o tem, da v skladu z lastnimi teh-
ničnim elaboratom razpolaga z zadostnim
številom delavcev z ustreznimi kvalifikaci-
jami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju dimnikarske službe, od katerih
ima vsaj eden najmanj IV. stopnjo strokov-
ne izobrazbe dimnikarske smeri,

6.6.4. da bo zagotovil interventno izva-
janje dimnikarske službe na poziv uporab-
nikov  ali  pristojnih  organov  ob vsakem
času,

6.6.5. da sprejema obvezo, da bo najka-
sneje v treh mesecih po izteku roka, predpi-

sanega s pričakovanimi državnimi predpisi
za potrebno število svojih delavcev uredil
razpolaganje s certifikatom za opravljanje
meritev emisij, oziroma s certifikatom o
usposobljenosti za opravljanje dimnikarske
dejavnosti,

6.6.6. o prevzemu obveze po zaposlitvi
delavcev v skladu z 39. členom odloka o
koncesiji.

6.7. Skupina ponudnikov, ki bi podala
skupno prijavo na razpis po določilih 37. čle-
na odloka o koncesiji, mora priložiti tudi med-
sebojno pogodbo, ki ureja medsebojne odnose
pri morebitnem skupnem izvajanju koncesije;
vse druge listine v prilogah morajo biti smi-
selno prilagojene tako oblikovani ponudbi;
koncedent si pridržuje pravico zahtevati nak-
nadno prilagoditev oziroma dopolnitev ali
spremembo pogodbe iz te točke.

7. Interesenti pridobijo podrobne razpi-
sne pogoje oziroma razpisno dokumentaci-
jo neposredno pri Uradu za gospodarske jav-
ne službe in promet po predhodni telefonski
najavi (Debora Kokot, tel. 066/446-245).

8. Razpisna dokumentacija obsega: inte-
gralno besedilo tega sklepa o razpisu, kopi-
jo odloka o koncesiji, kopijo pravilnika o
minimalnih tehničnih pogojih za vodenje in
vzdrževanje komunalnega katastra, obrazec
za prikaz predlagane tarife storitev javne
službe in seznam oseb, ki ustrezajo pogo-
jem iz 39. člena odloka o koncesiji.

9. Zapečatene ponudbe bo javno odprla
komisija, ki jo imenuje župan. O kraju, da-
tumu in uri odpiranja ponudb bodo vsi inte-
resenti, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo, pisno obveščeni najkasneje 5 dni prej.

10. O izbiri najboljšega ponudnika bo
koncedent odločil najkasneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik je dol-
žan skleniti koncesijsko pogodbo v 15 dneh
potem, ko mu koncedent uradno ponudi v
podpis predlog, ki je skladen z odlokom,
razpisnimi pogoji ter razpisno ponudbo iz-
branega koncesionarja, sicer se koncesija
odvzame.

Mestna občina Koper
Comune cittá di Capodistria

Ob-4760

IGO Industrija gostinske opreme, p.o., v
stečaju, Ljubljana, Koprska 72, objavlja na
podlagi sklepa stečajnega senata

prodajo z zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje: pravna oseba IGO

Industrija gostinske opreme, p.o., v stečaju,
Koprska 72, Ljubljana.

2. Bremena:
– prodaja dolžnika kot pravne osebe ne

vpliva na izločitvene pravice,
– ločitvene pravice ostanejo v veljavi po

prodaji dolžnika kot pravne osebe.
3. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od

6,025.000 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan plačila,

– plačilne pogoje: rok plačila, ki ne sme
biti daljši kot šest mesecev od dneva skleni-
tve pogodbe,

– izpisek  iz  registra  za  pravne  osebe
oziroma potrdilo o državljanstvu za fizične
osebe.

4. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini 10% od najnižje prodajne cene ozi-

roma 602.500 DEM v tolarski protivredno-
sti po srednjem tečaju BS na dan plačila na
žiro račun 50101-690-920243 najkasneje do
izteka roka za zbiranje ponudb.

5. Varščina se uspelemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim pa brez obresti vr-
ne v 5 dneh po opravljeni izbiri ponudnika.

6. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
datuma objave v Uradnem listu RS.

Ponudbo se pošlje priporočeno po pošti
na zgornji naslov, z oznako “Prodaja z zbi-
ranjem ponudb” ali dostavi osebno.

7. O izbiri najugodnejše ponudbe bo od-
ločeno v roku 3 dni, po izteku roka za zbira-
nje ponudb.

8. Z uspelim ponudnikom bo v roku 8
dni od opravljene izbire sklenjena ustrezna
pogodba.

9. Podrobnejše informacije glede proda-
je pravne osebe se dobijo pri stečajnem
upravitelju, na sedežu podjetja.

Ob-4761

IGO Industrija gostinske opreme, p.o., v
stečaju, Ljubljana, Koprska 72, objavlja na
podlagi sklepa stečajnega senata

prodajo z zbiranjem ponudb

1. Predmet prodaje: Obrat Velike Lašče
na lokaciji v Velikih Laščah, kot celota (ne-
premičnine in premičnine).

2. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od

537.195 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS na dan plačila,

– plačilne pogoje: rok plačila, do dveh
mesecev od dneva sklenitve pogodbe,

– izpisek iz registra za pravne osebe oziro-
ma potrdilo o državljanstvu za fizične osebe.

3. Vsak ponudnik mora plačati varščino
v višini 10% od najnižje prodajne cene ozi-
roma 53.719 DEM v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila na
žiro račun 50101-690-920243 najkasneje do
izteka roka za zbiranje ponudb.

4. Varščina se uspelemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, ostalim pa brez obresti vr-
ne v 5 dneh po opravljeni izbiri ponudnika.

5. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
datuma objave v Uradnem listu RS.

Ponudbo se pošlje priporočeno po pošti
na zgornji naslov, z oznako “Prodaja z zbi-
ranjem ponudb” ali dostavi osebno.

6. O izbiri najugodnejše ponudbe bo od-
ločeno v roku 3 dni, po izteku roka za zbira-
nje ponudb.

7. Z uspelim ponudnikom bo v roku 8
dni od opravljene izbire sklenjena ustrezna
pogodba.

8. Podrobnejše informacije glede proda-
je obrata se dobijo pri stečajnem upravite-
lju, na sedežu podjetja.

IGO Industrija gostinske opreme
v stečaju

Ob-4704

Turistično društvo Murska Sobota, Kar-
doševa 2, Murska Sobota razpisuje

javni, anonimni natečaj
za idejno rešitev pozdravnih tabel ob

vpadnicah v mesto Murska Sobota
K sodelovanju vabimo državljane Re-

publike Slovenije, da izdelajo idejno rešitev
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pozdravnih tabel ob vpadnicah v mesto Mur-
ska Sobota. Od sodelujočih na natečaju pri-
čakujemo predloge, ki bodo izpričevali zna-
čilnosti mesta Murska Sobota in bodo vklju-
čevali grb mesta.

Natečajna naloga obsega:
– idejno osnovno rešitev pozdravne tab-

le mesta Murska Sobota v barvni izvedbi,
– tipografsko rešitev napisa ob upošte-

vanju dokumentacije o grbu in odlok Mest-
ne občine Murska Sobota o postavljanju in
upravljanju objektov za nameščanje obve-
stil in reklam na območju Mestne občine
Murska Sobota.

Natečaj se začne z dnevom objave v
Uradnem listu RS. Natečajna dela naj se
pod šifro, s pripisom »pozdravne table me-
sta Murska Sobota«, oddajo ali pošljejo po
pošti vključno do 31. 12. 1996 (pri tem sta
veljavna poštni žig in datum oddaje), na
naslov: Turistično društvo Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Priložiti je potrebno tri zapečatene ku-
verte:

1. “Avtor” – vsebuje ime in naslov av-
torja, sodelavcev in % delitve nagrade,

2. “Naslov za vrnitev” – vsebuje naslov
za  vrnitev  dela  in  potrebne  končne
podatke,

3. “Pristanek” – vsebuje izjavo za prista-
nek na odkup dela.

Razpisno gradivo in vse dodatne infor-
macije v zvezi z natečajem je mogoče dobiti
takoj po objavi natečaja na sedežu Turistič-
nega društva Murska Sobota oziroma tele-
fonsko (tel. 31-000, int. 482) najkasneje do
20. 12. 1996.

Vse prispele predloge bo obravnavala
posebna komisija v 14 dneh po koncu nate-
čaja in o svojih sklepih obvestila vse sode-
lujoče na natečaju. Turistično društvo bo
najkasneje 30 dni po objavi rezultatov nate-
čaja izplačala odkupne nagrade za prvo iz-
bran predlog v znesku 150.000 SIT, za dru-
go izbran predlog 80.000 SIT in za tretje
izbran predlog v znesku 50.000 SIT.

Turistično društvo Murska Sobota

Ob-4718

Leso, d.d., v stečaju Črnomelj, Belo-
kranjska cesta 40, ki ga zastopa stečajni
upravitelj Janez Pezdirc, objavlja na podla-
gi sklepa Okrožnega sodišča Novo mesto St
20/95-91 z dne 14. 10. 1996

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo:

1. Tehnološko zaokrožene proizvodne
celote “masiva” s pripadajočim zemljiš-
čem in tehnološko opremo in

2. Zemljišče v izmeri 14.360 m2

Podrobnejši opis ponudbe:
Ad1) Tehnološko zaokrožena proizvod-

na celota “masiva” obsega:
A) Gradbeni objekti:
1. proizvodna hala z aneksom – 4.680 m2,
2. sušilnica – 240 m2,
3. skladišče vnetljivih snovi – 80 m2,
4. objekt energetika in vzdrževanje z

dimnikom in silosom (1.000 m3) – 640 m2,
5. črpališče – 49 m2,
6. vratarnica – 12 m2,
B) Zunanja ureditev:
1. parkirišče makadam – 2.200 m2,

2. asfaltne površine – 2.500 m2,
3. ograja – 950 m,
C) Zemljišča

a) Stavbna zemljišča:
parc. št. 574/2 – 12.893 m2,
parc. št. 570/2 – 13.754 m2,
parc. št. 720/1 – 7.018 m2,
parc. št. 1183/14 – 577 m2,
Skupaj: 34.242 m2.
b) Kmetijska zemljišča:
parc. št. 570/4 – 159 m2,
parc. št. 725/2 – 126 m2.
Skupaj: 285 m2.
C) Zemljišča – cesta s služnostno pra-

vico ostalim uporabnikom:
parc. št. 570/1 – 1.750 m2,
parc. št. 720/2 – 368 m2,
parc. št. 1183/13 – 27 m2,
parc. št. 1183/15 – 31 m2,
parc. št. 1183/12 – 89 m2,
parc. št. 1196/1 – 7 m2.
Skupaj: 2.272 m2.

E) Tehnološka oprema:
– po specifikaciji, ki je sestavni del oce-

nitve.
F) Oprema in deli opreme ter material

po specifikaciji.
Ad2) Kmetijsko zemljišče obsega:
– parc. št. 569 v izmeri – 12.732 m2,
– parc. št. 571 v izmeri – 1.628 m2.
Skupaj: 14.360 m2.
Na zemljišču bo dovoljena gradnja indu-

strijskega objekta.
Pogoji sodelovanja:
1. Sodelujejo lahko pravne in fizične ose-

be skladno z veljavno zakonodajo Republi-
ke Slovenije, ki bodo ponudile najmanj za:

Ad1) 183,620.119 SIT,
Ad2) 15,507.720 SIT.
Pisna ponudba mora vsebovati predmet

nakupa, ceno, rok in način plačila, ter po-
slovni načrt za obdobje dveh let (97/98).

Ponudnik priloži ponudbi nepreklicno
bančno garancijo, oziroma pismo o nameri
banke, da bo v primeru nakupa izdala banč-
no garancijo, s katero se bo banka obvezala,
da bo na prvi poziv stečajnega dolžnika pla-
čala kupnino, kolikor jo ne bo plačal sam
ponudnik. Rok veljavnosti garancije je 120
dni od datuma izdaje.

2. Celotno premoženje pod 1. točko (teh-
nološko zaokrožena celota masiva) je oddano
v najem in je v polnem obratovanju z 80 zapo-
slenimi. Kupec se obveže, da obstoječo na-
jemno pogodbo z najemnikom ne bo prekinil
v dobi 6 mesecev od sklenitve kupoprodajne
pogodbe oziroma izvršenega plačila kupnine.
Kupec prevzema obveznost sklenitve pogodb
o zaposlitvi za nedoločen čas najmanj dve leti
z najmanj 80 zaposlenimi delavci.

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

4. Kupec bo dolžan plačati kupnino v
celoti v 30 dneh po podpisu pogodbe.

5. Posest in lastniško pravico na prodane
nepremičnine in premičnine pridobi kupec,
ko je kupnina v celoti plačana.

6. Prometni davek in vse druge stroške
za prenos lastništva in ureditev zemljiškok-
njižnega stanja, ter stroške parcelacije in
ureditve odjemnih mest energetskih in ko-
munalnih priključkov, ki jih je že poravnal
prodajalec, plača kupec.

7. Vsem zainteresiranim ponudnikom bo
omogočen ogled družbe in vpogled v oceni-
tveni elaborat.

8. Prispele ponudbe bosta ocenila stečaj-
ni upravitelj in stečajni senat pristojnega
sodišča. Ponujeno ceno za nakup obrata bo
pomemben kriterij za oceno ponudbe, ven-
dar bodo upoštevani tudi drugi elementi po-
nudbe, ki so  navedeni v  1. in 2. točki tega
razpisa.

9. Ponudbe morajo biti poslane do 29.
11. 1996 s priporočeno pošiljko v zapečate-
ni ovojnici z oznako “Javni razpis” na na-
slov: Leso, d.d., v stečaju 8340 Črnomelj,
Belokranjska cesta 40.

10. Stečajni upravitelj Leso, d.d., v ste-
čaju bo na podlagi prispelih ponudb in pri-
dobljenega soglasja stečajnega senata pri-
stojnega sodišča ponudnike obvestil o re-
zultatu zbiranja ponudb v 30 dneh po kon-
čanem zbiranju ponudb.

11. Z najugodnejšim ponudnikom bo ste-
čajni upravitelj sklenil kupoprodajno pogod-
bo o nakupu.

12. Sedanji najemnik ima predkupno pra-
vico.

Stečajni upravitelj na podlagi tega razpi-
sa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji
predmeta tega razpisa s katerim-koli ponud-
nikom.

Vse dodatne informacije lahko interesnti
dobijo pri stečajnem upravitelju Janezu Pez-
dircu, tel. 068/321-150 ali 068/323-202, te-
lefaks 068/323-176.

Stečajni upravitelj
Janez Pezdirc

Ob-4707

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Kmetijska zadruga Šempe-

ter, z.o.o., Šempeter 21a, Šempeter v Sa-
vinjski dolini.

Predmet prodaje:
– 164 navadnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.,
– 35 prednostnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.
Cena: 8.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 23. 11. 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. 906/96 Ob-4717

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: TP Teko, p.o., Celje, Gubče-

va ul. 1, Celje.
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Predmet prodaje:
409 navadnih imenskih delnic Banke Ce-

lje, d.d.,
42 prednostnih imenskih delnic Banke

Celje, d.d.
Cena: 8.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje, d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 24. 11. 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.

Ob-4771

Revizijska družba Abeceda, d.o.o., Ptuj,
objavlja

razveljavitev
mnenja pooblaščenega revizorja o revi-

diranju poslovanja vzajemnega sklada Gali-
leo z dne 6. 6. 1996.

Ob-4773

Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Ljub-
ljana, Slovenska cesta 29, preklicuje štam-
piljko prozorne barve – plastično, pravokot-
ne oblike z vsebino: MLADINSKA KNJI-
GA TRGOVINA D.D. Ljubljana, Slovenska
29, Knjigarna, Slovenj Gradec, Glavni trg 8.

Štampiljka je označena z evidenčno šte-
vilko 2.

Št. 905/96-3165 Ob-4774

Banka Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje,
preklicuje štampiljko št. 5 z vsebino: Banka
Celje, Banka Celje d.d., Celje.

Ob-4783

Slip, d.o.o., Dragomer, Vrtna pot 2, Bre-
zovica, na osnovi revizijskega zapisnika št.
031024/96, preklicuje naslednje zavaroval-
ne police Adriatica zavarovalna družba, d.d.,
Koper, Poslovna enota Ljubljana:

Zavarovalni zastopnik 031003001
AO: 79372, 8 N/1: 941 in 942, OZ-3:

21415, 98512, 98513, 98514, ZK: 5856,
5894, 5905, 109567, 135621, 151581,
206638, 400298, 400297, OŽ-3: 21631,
1-STAN: 48408, 48416, 1-IM: 75339,
75340, 126812, 126813, 126814,
AA-PON-01: 97016.

Zavarovalni zastopnik: 031003002
1 STAN: 68877, 1-AO-01: 81464,

81466, 281996, 342736, 365363, 365356,
1-IM: 73625, 104409, 1-N: 15759, 6-MOT:
6545, 9777, 9778, 9779, 9780, ZI-5: 4142,
4143, 4144, 4147, AA PT: 301,
AA-PON-01: 125669, OZ-3: 58001, 64218,
84936, SE-ŽI-95: 12551, 12552, 12553,
12554, 12555, 12556, 12557, 12558, 12559,
12560, 12561, 12562, 12563, 12564, 12565,
12566, 12567, 12568, 12569, 12570, 12571,
12572, 12573, 12574, 12575, Z-3: 53888,
53897, 53898, 53899, 87801, 87804, 87822,
87823, 105682, ZK: 71865, 71883, 91819,
91829, 136329, 281304, 308621, 320093,

359304, 359307, 360235, 360239, 360248,
379494, 380697.

Avtohiša Real d. d., Vodovodna 93,
Ljubljana, preklicuje carinsko deklaracijo,
št. 3640, za vozilo Renaul Megane 1. 4 s št.
šasije VFIBAOE0514725709. s-64021

Bytyqi Sinan, Grič 11, Sevnica, pre-
klicuje reprezentativno obrtno dovolenje, št.
038638/0587/00-57/1995. p-64051

Čarman Motors d. o. o., Celovška cesta
330, Ljubljana, preklicuje zavarovalno po-
lico, št. 0310432. s-64053

Elq d. o. o., Polje cesta XXII/7, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico, št.
0397156. s-64109

Gvardjančič Irena, Medenska 15, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 27-1535/94. s-64204

Konrad Vera, Tržaška 35, Postojna, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 040-16-93.
s-64140

Krobat d. o. o., Smrekarjeva 22, Celje,
preklicuje zavarovalni polici, št. 0348081
in 0348086. g-64126

Močnik Franc s. p., Miklošičeva cesta 2,
Ljubljana, preklicuje listino - odločbo obrt-
nega dovolenja, št.
028699/0330/00-35/1995 z dne 6. 3. 1995.
s-64013

Rakovec Anton, Cesta na Log 3, Notra-
nje Gorice, preklicuje štampiljko z napisom
Rakovec Anton s. p. Gradbena mehanizaci-
ja in prevozi 61357 Notranje Gorice C. na
Log 3, Tel. Fax(061)651-421. s-64095

SŽ-ŽIP d. o. o., Kolodvorska 11, Ljub-
ljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, izdano na ime Ša-
bič Edo Finžgarjeva 17, Dob pri Domžalah,
št. police LJ 2504442126. s-64208

Vesel Miran, Hraše 27, Smlednik, prek-
licuje listino - odločbo o obrtnem dovole-
nju, št. 056381/4634/01-37/1996. s-64146

Anderluh Igor, Šentvid pri Grobelnem
33, Šentjur, potni list št. AA 394080.
p-64104

Bakan Štefan, Ul. Štefana Kovača 154,
Turnišče, potni list št. AA 116340. p-64040

Bakić Elizabeta, Prešernova ulica 8, Len-
dava, potni list št. AA 753872. p-64060

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Bantan Janja, Hubadova ulica 20, Ljub-
ljana, potni list št. AA 81023. s-64055

Bektešević Ursula, Trg Prešernove bri-
gade 6, Kranj, potni list št. AA 707520,
izdala UE Kranj 20. 1. 1993. S-64058

Bizjak Neli, Kranjska 31 a, Kamnik, pot-
ni list št. AA 643062, izdala UE Kamnik.
s-64159

Bratož Andrej, Cvetna pot 11, Portorož,
potni list št. AA 200134. s-64245

Cerar Vojko, Kidričeva 9, Dob pri
Domžalah, potni list št. AA 128356. s-66059

Cvijetković Vinka, Cankarjeva 50, Nova
Gorica, potni list št. BA 246430. p-64038

Dernovšek Jože, Šmihel 10, Laško, pot-
ni list št. AA 951247. p-64037

Drnovšek Ivana, Šmihel 10, Laško, pot-
ni list št. AA 140195. p-64036

Đodić Edin, Novi log 7, Hrastnik, potni
list št. AA 335287. p-64111

Fartek Anton, Šaranovičeva cesta 2, Vir,
Domžale, potni list št. BA 213491. s-64198

Fatić Dževad, Hrvatski trg 1, Ljubljana,
potni list št. AA 875312. s-64170

Filipič Iztok, Gradnikove brigade 59, No-
va Gorica, maloobmejno prepustnico, št. VS
55132. p-64017

Furlan Damjan, Ul. Prekomorskih bri-
gad 6, Postojna, potni list št. BA 176167.
p-64112

Gerjevič Žiga, Rožna dolina c. XV 13,
Ljubljana, potni list št. AA 462946. s-64248

Gomilšek Janez, Klepova 39, Ptuj, potni
list št. AA 088359. p-64108

Grošičar Borut, Na Pristavi 63, Šempe-
ter pri G., potni list št. AA 82652. p-64055

Grošičar Borut, Na pristavi 63, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
63643. p-64056

Grošičar Manica, Pri hrastu 11, Krom-
berk, Nova Gorica, potni list št. BA 488204.
p-64054

Grošičar Manica, Pri hrastu 11, Krom-
berk, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 105201. p-64057

Horvat Geza, Cesta ba Brdo 117, Ljub-
ljana, potni list št. BA 522423. s-64262

Hribar Boris, Trg Dušana Kvedra, Mari-
bor, potni list št. AA 7207. p-64084

Klavčič Petra, Gubčeva ulica 6, Kranj,
potni list št. BA 222199. s-64209

Kodrič Simona, Gregorčičeva ul. 32 b,
Maribor, potni list št. AA 911917. p-64083

Korat Marija, Gortina 107, Muta, potni
list št. AA 0752758. p-64008

Kozem Alojz, Dornberk, Prvačina 76/E,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
47816. p-64075
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Košuta Doroteja, T. Brejca 11, Krom-
berk, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 40266. p-64005

Kržišnik Zorko Franc, Selo pri Žirovnici
31/c, Žirovnica 64274, potni list št. AA
83090. p-64117

Kregar Miha, Trg mladinskih delovnih
brigad, Ljubljana, potni list št. BA 109656.
s-64149

Krhen Nataša, Čopova 25, Celje, potni
list št. AA 836652. p-64088

Kunst Stanislava, Trebče 27, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. AA 624966. p-64064

Lisac Ivan, Bistriška 4, Ljubljana, potni
list št. AA 827013. s-64005

Majcen Jasna, Klavčičeva 8, Kamnik,
potni list št. BA 308772, izdala UE Kamnik
29. 12. 1993. s-64079

Mali Matjaž, Begunje 41 a, Begunje na
Gorenjskem, potni list št. BA 354373.
p-64114

Malkoč Minka, Gozd 28, Kamnik, potni
list št. BA 154859, izdala UE Kamnik.
s-64010

Martič Maja, Cesta na Markovec 7, Ko-
per, potni list št. AA 518378. g-64037

Matevžič Makarovič Ksenija, Tomaži-
čeva ul. 101/b, Ljubljana, potni list št.
AA62397, izdala UE Ljubljana 21. 2. 1992.
s-64072

Međugorac Lino, Vrbanska c. 12/B, Ma-
ribor, potni list št. BA 372373. p-64086

Mlakar Lidija, Pivška 2, Postojna, potni
list št. BA 165912. p-64105

Mohar Nada, Mali Log 60, Ribnica, pot-
ni list št. AA 287222. s-64269

Mur Uroš, Klinetova ulica 12, Maribor,
potni list št. AA 459231. p-64030

Musić Zineta, Moše Pijade 2, Črnomelj,
potni list št. AA 338645. p-64091

Novak Jožef Janez, Ob potoku 10, Novo
mesto, potni list št. AA 051005, izdala UE
Novo mesto 9. 1. 1992. s-64112

Novak Matjaž, Sp. Gameljne 1/e, Šmart-
no, potni list št. AA 226053. s-64141

Orač Helena, Oblakova 9, Celje, potni
list št. BA 476230. p-64010

Paušič Blaženka, Goriška ul. 8, Celje,
potni list št. AA 156884. g-64228

Planinšek Ingrid, Koroška c. 5, Maribor,
potni list št. AA 912466. p-64053

Prislić Andrija, Runkova 20, Ljubljana,
potni list št. BA 118710. s-64246

Pušnar Radovan, Kidričeva 3, Kanal,
potni list št. AA 398964. p-64039

Rajšp Pavla, Poh. Bataljona 28, Mari-
bor, potni list št. BA 161700. p-64087

Reš Janez, Vrba 28, Žirovnica 64274,
potni list št. AA 718016. s-64003

Rotar Bogdan, Ulica Španskih borcev 1,
Maribor, potni list št. AA 444057. p-64032

Rupnik Branko, Valburga 24, Smlednik,
potni list št. AA 606275. s-64096

Spacaj Jožef, Zvodno 25F, Celje, potni
list št. AA 749774. p-64103

Srdarev Elver, Gozdna 5, Maribor, potni
list št. BA 631. p-64092

Sula Samir, Benedičičeva 2/b, Jesenice,
potni list št. BA 441552, izdala UE Jesenice
25. 1. 1995. p-64007

Šakić Dino, Prištinska ulica 6, Ljublja-
na, potni list št. AA 19345. s-64201

Šter Agata, Frankovo naselje 140, Škof-
ja Loka, potni list št. AA 654524. s-64124

Tacer Miran, Kardeljeva cesta 57, Mari-
bor, potni list št. BA 28760. p-64085

Tušar Boris, Cankarjeva 7, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 33125.
p-64058

Tušar Boris, Cankarjeva 7, Nova Gorica,
potni list št. BA 122881. p-64059

Uhan Melita, Ruska ulica 1, Ljubljana,
potni list št. AA 244505. s-64128

Vermiglio Robert, Bevkova ulica 5, Vi-
pava, potni list št. AA 425516. g-64280

Vidic Amadeja, Dolga poljana 64, Aj-
dovščina, potni list št. BA 245779. g-64125

Zadravec Ivan, Ulica Štefana Raja 9,
Turnišče, potni list št. AA 478914. p-64041

Zobec Boštjan, Vidovica 19 A, Pristava
pri Mest., potni list št. BA 784064. s-64089

Ždralo Niko, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, potni list št. BA 498961. s-64247

Žemva Meta, Podkraj pri Velenju 16 c,
Velenje, potni list št. AA 264070. p-64006

Živkovič Djordjo, Ulica OF 13, Izola,
maloobmejno prepustnico, št. BA 233581.
p-64004

Druge listine
Ažman Blaž, Stara cesta 17, Kranj, voz-

niško dovoljenje, kat. BGH, št. reg. 42576.
g-64157

Adrovič Sabina, Tavčarjeva 2, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ Tone Čufar.
g-64144

Ahmetovič Slaven, Kotnikova 12, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2605,
izdal LPP. s-64060

Ajdišek Milan, Krmelj 59, Krmelj, spri-
čevalo 1. 23. letnika Poklicne kovinarske
šole. g-64178

Ajdič Simon, Preglov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4129.
s-64196

Ajdič Simon, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1996. s-64197

Anžur Marko, Mala Kostrevnica 3 S,
Šmartno pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 7447, izdala UE Litija. s-64097

Arbi Dejan, Žvarulje 2 A, Izlake, zava-
rovalno polico, št. 1012468. s-64205

Avakumovič Alekandar, Polje cesta
XII/8, Ljubljana, indeks Fakultete za šport,
št. 22029230. s-64046

Babnik Silvester, Tomačevska cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 934029. s-64002

Bajc Dušan Anton, Pot na Fužine 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 146903, št. reg. 168277. s-64281

Bajraktarevič Darja, Sp. Pirniče 24 K,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
14793. s-64004

Beltran Jana, Cesta A. Bitenca 37, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8659.
s-64087

Benkič Dragica, Lendavska 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 24797.
p-64023

Benko Peter, Jesenovo 15, Čemšenik,
kartico žiro računa, št 807000/3/2012, izdal
Zasavsko hranilno kreditna služba Zagorje.
Benčič Kobal Helena, Bonini 19 a, Koper,
delovno knjižico. p-64016

Berden Robert, Babinci 35, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
9085. p-64021

Beribak Janez, Cesta 1. maja 69, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 474982,
št. reg. 41912, izdala UE Kranj. s-64264

Bernik Sašo, Klavčičeva ulica 10, Kam-
nik, spričevalo o končani Osnovni šoli 8.
talcev v Logatcu, izdano leta 1986. s-64067

Bizjak Katja, Podbrdo 91 A, Podbrdo,
potrdilo o znanju CPP, št. 2359. p-64047

Bizjak Matevž, Kunaverjeva 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6213,
izdal LPP. s-64063

Blažek Katja, Pobegi, Novo naselje 11,
Pobegi, spričevalo. g-64187

Bobnar Tina, Kapalniška pot 2, Brezovi-
ca, dijaško mesečno vozovnico, št. 2152,
izdal LPP. s-64071

Bogolin Martin, Mrtvice 33, Leskovec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
11896. p-64031

Bohte Branko, Hrib 13, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9899.
g-64164

Borštnar Gregor, Cesta v Šmartno 33,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
8852. s-64223

Brajkovič Ana, Zaloška 98, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2021.
s-64244

Brajnik R., Bržani 6, Pobegi, Koper, za-
varovalno polico, št. 432764. g-64242
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Bratina Marjan, Solkan, Klementa Juga
8, Nova Gorica, obveznico, št. 18161 in pri-
padajoče  kupone  od  št.  1  do  5  v  višini
813,00 DEM, izdani 29. 1. 1991 s strani
Meblo Trade d. o. o. Nova Gorica, Indu-
strijska 5. p-64098

Bregar Ciril, Muljava 19, Ivančna Gori-
ca, spričevalo OŠ Stična. s-64090

Brenčič Jurij, Tomišelj 35 A, Ig, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 101283,
S849835, izdala UE Ljubljana. s-64077

Brumec Štefanija, Slovenska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6284.
g-64025

Bulc Rok, Karlovška 7, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4356. s-64284

Bytyqi Vehap, Ledeča vas 1, Šentjernej,
delovno knjižico, ser. št. 0330974. g-64237

Cafuta Miroslav, Tovarniška 31, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 12291. p-64061

Capuder Andrej, Valvazorjeva 3, Vir,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16419. s-64091

Celin Mira, Hrvatinova 11, Ankaran, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13196.
s-64049

Cencelj Marjan, Laze 3, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 17468.
s-64056

Cunk Liljana, V Češnjico 21, Dobrunje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Poljane, izdano leta 1982. s-64031

Ćoralić Esad, Povšetova ulica 14, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-64059

Čede Grosek Marija, Razbor 7 a, Dram-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9153.
p-64065

Čendak F., Sečovlje 93, Sečovlje, spri-
čevalo o končani OŠ. g-64042

Čepon  Tanja,  Pod  jezom  24,  Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
146999, št. S 543215, izdala UE Ljubljana.
s-64069

Černič Mihael, Stara cesta 6, Dobrova,
delovno knjižico. s-64036

Čujič Jože, Smledniška 80, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 287843,
št. reg. 31999, izdala UE Kranj. g-64173

Džafić Denis, Aljaževa 19, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 10152.
s-64195

Džebić Denis, Kolezijska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11336.
s-64032

Dečman Gašper, Kvedrova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4169.
s-64145

Dečman Uroš, Dunajska cesta 368, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Go-
stinske šole v Ljubljani, izdano leta 1972.
s-64008

Dobravc Matej, Polje ob Sotli 7, Buče,
letno spričevalo, šolsko leto 1995/96. p-64011

Dodič Nataša, Golnik 47, Golnik, vo-
zovnico, št. 464099, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-64259

Dornik Anka, Rožna dolina, Liskur 13,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova Gorica. p-64046

Ducman Matjaž, Rogaška Slatina, vo-
zovnico, št. 13603. p-64012

Fabčič Jože, Orehovica 39, Podnanos,
spričevalo. p-64014

Felc Janja, Gerbičeva 51 b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8066, izdal
LPP. s-64081

Femc Branko, Opekarna 20, Trbovlje,
spričevalo 4. letnika - II polletje in maturi-
tetno spričevalo Srednje tehnične šole v Tr-
bovljah. s-64184

Fende Anton, Tekstilna ul. 10 a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
599621, št. reg. 15436, izdala UE Kranj.
g-64256

Ferhatović Edina, Resljeva 48, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 9781.
s-64139

Ferjan Eva, Gasilska 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18482.
s-64012

Fiamengo Luka, Tončka Dežmana 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36297, S 231020, izdala UE Kranj. s-64161

Ficko Laura, Ob pošti 23, Škofljica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2640. s-64202

Fincinger Klementina, Prušnikova 66,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38220. s-64243

Frčec Igor, Kajuhova 7, Kidričevo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23126, izda-
la UE Ptuj. g-64153

Fuchsjager Bojan, Viška cesta 55, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne kovinarske in elektro šole - kovinar-
ski odsek, izdano leta 1983 v Ljubljani Ti-
tovi Zavodi Litostroj. s-64061

Furjanič Tanja, CBE 81, Metlika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Met-
lika. g-64267

Garin Luka, Herbersteinova 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 16704.
s-64160

Gašperšič Tanja, Tankovske brigade 6,
Sežana, diplomo SGTŠ Izola. g-64260

Gerdina Rok, Breg pri Borovnici 1 a,
Borovnica, vojaško knjižico, št. DE 003610.
s-64214

Gerič Matjaž, Martinova pot 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7957.
s-64040

Gerkman Vida, Pšata 13, Cerklje, zava-
rovalno polico, št. 0410468. g-64266

Globokar  Anton,  Mali  vrh  pri  Šmarju
95,  Šmarje  Sap,  evidenčni  list  za  čoln,
št.  02/03  4407/94,  št.  čolna  KP  667.
s-64030

Gomzi Marijan, Podbrezje 208, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
807703, št. reg. 10051, izdala UE Kranj.
s-64100

Gorgiev Suzana, Prištinska ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
191538, S 388109, izdala UE Ljubljana.
s-64070

Gorjan Miha, Bazoviška 15, Tolmin, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. p-64123

Gradič Boštjan, Ojstro 10, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 10795.
p-64027

Gregorec Sašo, Čakova 11/a, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10803. p-64024

Gregori Andrej, Podkoren 72, Kranjska
gora, spričevalo 2. in 3. letnika Šubičeve
gimnazije v Ljubljani. s-64048

Gregorič Janika, Polje cesta XXX 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687311, št. reg. 170743. s-64086

Gregorič Marjan, Stranska vas 42, Novo
mesto, listino. g-64271

Grilc Luka, Reboljeva 4, Ljubljana, spri-
čevalo 2. letnika Srednje gradbene in eko-
nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
s-64215

Grobelnik Milan, Podgorje pri Slov.
Grad, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 10333. g-64241

Groznik Mateja, Črni potok 22, Šmartno
pri Litiji, indeks Pedagoške fakultete v Ljub-
ljani. s-64075

Groznik Špela, Pot do šole 2 b, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 32567,
izdal LPP. s-64066

Grosek Aleš, Kersnikova ulica 11, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1103546, št. reg. 212879.. s-64011

Gruden Ivanka, Pri Bači 68, Most na
Soči, higijenski minimum. g-64168

Gvardjančič Tina, Reteče 31, Škofja Lo-
ka, vozovnico na relaciji Reteče - Šentvid.
g-64253

Hafner Iztok, Ulica pod gradom 19, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9725. p-64009

Hauptman Jože, Sp. kraj 29, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10555,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-64272

Hodnik Marko, Dolenjska cesta 421, La-
vrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101015. s-64033

Hoenigman Tina, Pod Lazami 62, Šem-
peter pri G., spričevalo 7. razreda Ivana Ro-
ba Šempeter pri Gorici. p-64122
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Hofer Jože, Prvomajska ulica 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6165.
s-64107

Horvat Mihael, Borejci 57, Tišina, de-
lovno knjižico, reg. št. 53217, ser. št. 23642.
p-64020

Hočevar Polona, Gerbičeva 54, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 23518,
izdal LPP. s-64007

Hren Klemen, Pot v Jele 4, Borovnica,
zavarovalne police, št. 1-AO-01 00404269,
1-AO-01 00404266 do 00404267, OZ-3
68200, Z-3 105570, Z-3 105572, zel. karte
00400633. s-64250

Hrnjak Nikola, Jerebova 7, Metlika, li-
stino. g-64268

Hrvatin Mojca, Jakčeva 22, Novo mesto,
spričevalo o končani osnovni šoli, izdala
Osnovna šola Grm Novo mesto leta 1991
pod št. V/232. s-64111

Ivanuša Stanko, Godeninci 33, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2363. g-64119

Jakljevič Matjaž, Cesta padlih borcev 2,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5793. p-64074

Janežić Andrej, Na Korošči 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31662.
s-64115

Janko Alojz, Na Trgu 39, Mozirje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 821.
p-64094

Jankovec Janez, Črni vrh 5 a, Polhov
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne lesne šole v Škofji Loki, izdano leta
1979. s-64068

Jazbec Nataša, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23298. s-64039

Jeglič Tanja, Martinova ulica 33, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje pedagoške šole v Ljubljani, izdano leta
1993. s-64082

Jerman Sergej, Litostrojska 57, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15575.
s-64249

Jordan Petra, Mlinarska pot 9, Novo me-
sto, dijaško mesečno vozovnico, št. 40040.
s-64104

Jovan Ivan, Dol pri Hrastniku, hranilno
knjižico, št. 03-192, izdana pri Hranilno kre-
ditni službi Zagorje ob Savi. p-64100

Jovanović Daša, Kunaverjeva 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34594.
s-64120

Jurišič Nataša, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 365050.
s-64103

Jurjevčič Sidonija, Puhova ulica 3, Ljub-
ljana, preklic vozniškega dovolenja, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 57/96. s-64131

Kamnik Jelka, Sp. Kapla 59, Ožbalt, voz-
niško dovoljenje. p-64033

Kanduti Stanko, Koroška 13/g, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra stro-
kovnih šol, izdano leta 1993. p-64109

Kavaš Iztok, Ižakovci 86, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 25459. p-64097

Keber Tamša Vlasta, Glavni trg 4, Slo-
venj Gradec, spričevalo Gimnazije Ravne.
g-64177

Kelenc Igor, Dolnja Bistrica 65, Lenda-
va, vozniško dovoljenje. p-64076

Kelšin Nada, Linhartova cesta 60, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 352567, št. reg. 32541. s-64279

Kmetič Katarina, Podkum 37, Podkum,
spričevalo 2. letnika Vzgojiteljske šole v
Ljubljani, šolsko leto 77/78, izdano na ime
Anžič Katarina. s-64117

Kožul Talka, Kosovelova ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
177531, S 1044012, izdala UE Ljubljana.
s-64158

Koderman Marjetka, Mlinska pot 8,
Ljubljana, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Pedagoške gimnazije v Ljubljani, izdani na
ime Zupanič Marjetka. s-64183

Kolarič Janko, Obrež 34, Središče ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 375460.
g-64181

Kolšek Tomaž, Polzela 192, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
625548. g-64229

Kolčan Jožica, Lokve 17, Brestanica,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Trgovske šole v Brežicah.
s-64147

Konačr Jože, Cankarjeva 22, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 8672.
p-64067

Konec Ivanka, Preloge 22, Slovenske
Konjice, delovno knjižico. p-64102

Končina Aleš, Rusjanov trg 5, Ljublja-
na, spričevalo 8. razreda OŠ Adolfa Jaklav
Ljubljana - Zalog. s-64006

Koražija Klaudija, Arja vas 77/a, Žalec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22290.
s-64045

Koršič Tanja, Solkan, Pionirska 24, No-
va Gorica, indeks. g-64265

Kosec Simona, Videm 11 b, Dol pri
Ljubljani, indeks Fakultete za šport. s-64169

Kosi Franc, Ilijaševci 10, Veržej, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8826.
p-64082

Kosterov Damjan, Ulica padlih bor-
cev27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 646039, št. reg. 68490. s-64185

Kostevc Sebastjan, Cankarjeva cesta 16,
Senovo, dijaško mesečno vozovnico, št.
25243. s-64051

Kotnik Dušan, Šaranovičeva 7 b, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 37588. p-64115

Kovač Primož, Tabor 8, Domžale, od-
vetniško izkaznico, št. 536/90. s-64135

Kovač Robert, Vilharjeva ulica 4, Po-
stojna, indeks I KS/724 Srednje šole v Po-
stojni. g-64163

Kovič Jakov, Novi Lazi 17, Kočevska
reka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5292, izdala UE Kočevje. g-64274

Kovič Oton, Dolsko 6, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
139445, št. reg. 184062. s-64123

Košec Miran, Poštna pot 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 35079.
p-64034

Košir Laznik Veronika, Vrzdenec 79,
Horjul, delovno knjižico. s-64194

Košir Zorica, Dramlje 9/b, Dramlje, spri-
čevalo o končani OŠ. g-64154

Kržišnik Zorko Franc, Selo pri Žirovnici
31 c, Žirovnica 64274, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 605515. s-64206

Krajec Janez, Jerajeva ulica 11, Ljub-
ljana, pomočniško spričevalo Avtomeha-
nične šole v Ljubljani, izdano leta 1961.
s-64224

Krajec Janez, Jerajeva ulica 11, Ljublja-
na, učno pogodbo, izdal Agrostroj Ljublja-
na, leta 1958. s-64225

Krajnc Tadeja, Bernekarjeva 6, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu šole
za prodajalce, šolsko leto 1992/93. g-64041

Krajnc Zvonko, Spodnje Negonje 5/c,
Rogaška Slatina, zaključno spričevalo Av-
tomehanične šole v Celju, št. 0256, izdano
leta 1976. g-64186

Kramar Goran, Lepodvorska ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 216945, št. reg. 185463. s-64263

Krašna Damjan, Budanje 138, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
252752. p-64118

Krhen Nataša, Čopova 25, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 36262. p-64089

Križman Srečo, Obrtniška ul. 5, Trebnje,
listino. g-64233

Krivec Milan, Vel. Pirešica 46, Žalec,
vozniško dovoljenje. p-64045

Krpić Kristjan, Sodišinci 10/a, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 31122. p-64096

Kuduzović Džemila, Kalesija, Matkovac,
indeks Bitehnične fakultete v Ljubljani.
s-64084

Kuduzović Suad, Tomažičeva ulica 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 653310, št. reg. 118349. s-64047

Kurent Tina, Ob dolenjski železnici 128,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18723, izdal LPP. s-64073
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Ladan Josip, Topolšica 65, Jajce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25715. s-64038

Ladešič Ana, Jurčičeva 15, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26093.
g-64238

Lah Ana, Heroja Staneta 5, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1031887.
p-64043

Lavrič Lidija, Pržanjska ulica 15, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost, izdana leta 1989, na ime Arseni-
jevič Lidija. s-64083

Leben Ksenija, Sneberska cesta 148 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631109, št. reg. 143740. s-64099

Leka Đorđe, Obrne 3, Boh. Bela, vozov-
nico, na relaciji Obrne - Bled. g-64192

Lepša Dušan, Tugomerjeva 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
102693, ser. št. 18310. s-64108

Lesar Simon, Goriča vas 1 a, Ribnica,
vozniško dovoljenje, št. 4522, izdala UE
Ribnica. g-64252

Leskovec Ivan, Kolodvorska c. 1 a, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6920. p-64015

Likar Jožefa, Potoče 23, Preddvor, zava-
rovalno polico, št. AO 0381082. g-64226

Lončar Andrej, Ob železnici 2, Celje,
obrtno dovolenje, št. 021104/044600-1395.
p-64119

Lovrinovič Angelina, Smrečnikova 28,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18726, izdala UE Novo mesto. g-64023

Lunar Peter, Cegelnica 1 a, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735015,
št. reg. 36239, izdala UE Kranj. g-64152

Magštajner Marko, Krožna cesta 4, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 14033. g-64028

Malkoč Minka, Gozd 28, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17012, izda-
la UE Kamnik. s-64009

Maraž Dušan, Kidričeva ul. 33/A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-64048

Marinčič Franc, Bukovica 19, Šentvid
pri Stični, zaključno spričevalo šole za po-
klicne voznike na Ježici, izdano leta 1970.
s-64029

Marić Simona, Zikova 4, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18896, izda-
la UE Kamnik. s-64035

Maroh Justina, Ulica 25. maja 3, Ptuj,
spričevalo 1. letnika PAŠ, šolsko leto
1980/81. g-64017

Maroh Justina, Ulica 25. maja 3, Ptuj,
spričevalo 2. letnika PAŠ, šolsko leto
1981/82. g-64018

Mehtsun Marko, Skolibrova ulica 6, Or-
mož, dijaško mesečno vozovnico, št. 15890.
s-64105

Menić Emin, Koritenska 22, Bled, spri-
čevalo, izdano na ime Babič Perica.
g-64236

Mesarič Franc, Majstrova 13, Novo me-
sto, zavarovalno polico, št. 0358841.
g-64234

Mesarič Vekoslava, Planina 27, Kranj,
dovolilnice za vožnjo po Kranju na reg. KR
L3-007. g-64221

Mesić Jure, Titova Korenica, Titova Ko-
renica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5663, S 240706, izdala UE Ljubljana.
s-64076

Mihelič Vojka, Zg. Plavž 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
795544. g-64022

Mikec Leopold, Rakovnik pri Šentruper-
tu 10, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, izdala UE Trebnje. s-64278

Miklavc Pika, Ljubljanska 86/b, Mari-
bor, dijaško mesečno vozovnico, št. 13945.
s-64116

Mikša Silvester, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, spričevalo OŠ Kette - Murna v
Ljubljani, št. P-II/568. s-64088

Milojević Zdravko, Cankarjev trg 6, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11723. s-64118

Minič Miloš, Polanškova 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 959. s-64283

Mitrović Tanja, Irča vas 10, Novo me-
sto, dijaško mesečno vozovnico, št. 2428,
izdal LPP. s-64062

Motaln Aleš, Zgornja Polskava, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 18976. g-64024

Muhič Marjan, Zabovci 86/a, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 28956.
g-64142

Muller Drago, Na Zavrteh 1, Domžale,
spričevalo 1. letnika Srednje šole v Domža-
lah - smer finomehanik. g-64155

Muller Goran, Tesarska 5 a, Velenje,
spričevalo 2. letnika Vrtnarsko kmetijske
šole v Celju, šolsko leto 92/93. p-64110

Mušćet Marija, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974104, reg. št. 145076. s-64085

Nahić Ermin, Makucova 24, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4001.
s-64102

Nikolič Andreja, Cankarjeva 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-64120

Novak Janez, Privoz 11 c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1051995, št. reg. 111061. s-64251

Novak Marjan, Vrhpolje 149, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-64019

Novak Simon, Maistrova 1, Slovenj Gra-
dec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9799, izdala UE Postojna. p-64077

Oder Irena, Šentlenart 49, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6970.
g-64136

Olujić Zoran, 1. k. 3089/83, Prijedor,
spričevalo o opravljenem izpitu za voznika
viličarja Litostroj. s-64074

Osojnik  Peter,  Britof  221 f,  Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115804, št. reg. 46994, izdala UE Kranj.
s-64064

Ozmec Maks, Cvetkova 38, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 11359.
p-64098

Pahor Miloš, V. Mohoriča 11, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1709.
p-64026

Pavič Luka, Srednje Gameljne 23 b,
Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št.
31934. s-64127

Pelicon Dušan Jožef, Miren 32, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-64068

Perpar  Albin,  Cankarjeva  25,  Treb-
nje,  vozniško  dovoljenje,  kat.  ABGH,  št.
40801, S 843224, izdala UE Ljubljana.
s-64065

Petković Danijel, Savlje 74, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23949.
s-64254

Pečovnik Aleš, Tinjska gora 88, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
19880. g-64257

Pečovnik Drago, Tešova 5, Vransko, de-
lovno knjižico. p-64001

Pintarič Zvonko, Šratovci 40, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
8607. p-64050

Pipan Aleš, Prapreče 33, Zagorje, letno
vozovnico, št. TR 0056, šolsko leto 96/97.
p-64078

Pirš Miro, Loke 1, Laze, zavarovalno
polico, št. 0343904. g-64176

Plausteiner Matjaž, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16743. s-64216

Požar Andrej, Belsko 28 a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10475,
izdala UE Postojna. p-64079

Poberžnik Andreja, Cesta na Brdo 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389581, št. reg. 191793. s-64121

Pogačar Barbara, Grabče 24, Zagorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19963.
g-64132

Poles Jožef, Hrvatini 122, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, izdala UE Koper. g-64156

Polšak Tadej, Ankaran, zeleno karto.
g-64239

Povše Marinka, Ljuben 51, Uršna sela, za-
ključno spričevalo o končani OŠ Milka Šobar,
izdano na ime Kulovec Marinka. g-64218
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Pozeb Nuša, Straža na gori 11, Slovenske
Konjice, spričevalo o končani OŠ. p-64062

Prah Zlatko, Dravinjska 1, Zreče, potrdi-
lo o opravljenem strkovnem izpitu, izdan
leta 1993. g-64230

Praznik Andrej, Kotlje 15, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10161. g-64143

Praček Janez, Trubarjeva 3, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje za motorno ko-
lo, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-64116

Prevolnik Boža, Milčinskega 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 3805.
p-64035

Prosnik Tomi, Ob nasipu 28, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7339.
s-64106

Prudič Dušan, Šmihelska 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
20891, izdala UE Novo mesto. g-64270

Pugelj Primož, Vnanje Gorice 87, Notra-
nje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 164274. s-64130

Pulko Dragica, Ptujska gora 66, Ptujska
gora, vozniško dovoljenje, kat. G, št. 30517,
izdala UE Ptuj. g-64138

Pušljar Boštjan, Kosovo polje 13, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 620.
s-64043

Pušnik Darjan, Gozdna pot 4, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9487. g-64235

Ratajc Gorazd, Ponikva 48 A, Šentjur,
vozniško dovoljenje, št. 8443. p-64029

Ravbar Marija Božena, Bratovševa
ploščad 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1096429. s-64258

Ravnikar Bogdan, Gregorčičeva 9, Dom-
žale, spričevalo o končani OŠ Šlandrove
brigade v Domžalah. s-64172

Ravnjak Lidija, Malgajeva 20, Celje, li-
stino. g-64188

Raček David, Grintovška 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28226.
s-64203

Resnik Urška, Švegljeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15695, iz-
dal LPP. s-64078

Ribarič Boštjan, Boračeva 40, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
10363. p-64022

Rijavec Sebastjan, Gradnikove brigade
27, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-64072

Rizmal Marija, Breg 87, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 738124.
p-64063

Robnik Sonja, Gozdarska cesta 166, Mi-
slinja, indeks Visoke šole za socialno delo v
Ljubljani. s-64122

Rode Rafko, Škrjančevo 6, Radomlje,
spričevalo o končani OŠ. g-64020

Roksnadić Gina, Videm 57, Videm Do-
brepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11097. s-64213

Ruparčič Suzana, Prvomajska c. 10,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19062. s-64137

Rusjan Klavdij, T. Zamejskega 9, Sol-
kan, spričevalo Srednje ekonomske šole v
Novi Gorici. g-64190

SŠGT Novo mesto, Ulica talcev 3, Novo
mesto, zakljušno spričevalo, izdano na ime
Sedič Ramiza, št. 64-80/81. g-64044

Sabadin Danilo, Med vrtovi 5, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Piran. g-64210

Sagadin Franc, Slovenja vas 66/B, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
8250, izdala UE Ptuj. g-64015

Sašek Bojan, Vrhovci c. XXI/7, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
avtomehanične šole v Ljubljani, izdano leta
1974. s-64080

Sedič Oliver, Trg svobode 32, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11326.
g-64027

Sibinčič Tanja, Rožna dolina c. X/17 b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5290. s-64094

Skubic Robert, Ig 325, Ig, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 2341. s-64179

Slemenšek Polonca, Lanpreča 7, Črna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15797.
g-64162

Slivniker Mitja, Bernekerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 651729, št. reg. 195647. s-64101

Stanojevič Dragomir, Kašeljska 154,
Ljubljana, delovno knjižico. s-64180

Stevanovič Jože, Hrušica 185, Hrušica,
vozniško dovoljenje, št. 5547228. g-64222

Stević Veronika, Pot v zeleni gaj 11 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631084. s-64282

Stjepanovič Nada, Prvomajska 1, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH.
p-64071

Strmšek Srečko, Skorbe 36 c, Ptuj, spri-
čevalo Poklicne slikopleskarske šole v Ma-
riboru. g-64217

Stubelj Martina, Renče 39/c, Renče, let-
no spričevalo SETŠ Nova gorica, šolsko le-
to 1991/92, izdano na ime Šinigoj Martina.
g-64220

Suhadolnik Ljubo, Lahova pot 11, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0134582.
s-64200

Suljević Avdulah, Kosovelova 7, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
11031. p-64002

Suljević Vezira, Kosovelova ulica 7, Piv-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12244. p-64090

Svet Jasna, Šarhova ulica 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0414569. s-64050

Svete Janko, Podpeč 85 A, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 813257,
št. reg. 134355. s-64191

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 094863.
g-64133

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. 312216.
g-64175

Šepetavc Kristina, Kidričeva 36, Kranj,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10893.
s-64114

Šic Helena, Kapelski vrh 82, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9040. p-64052

Škafar Daniel, Žižki 31/B, Črenšovci, li-
stino - obrtno dovolenje, št.
013964/0415-00-32/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije, dne 6. 3. 1995. p-64042

Šmigoc Branko, Apače 270, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 30055, iz-
dala UE Ptuj. g-64227

Štajmaher Borut, Gubčeva 18, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
10644. p-64019

Štancar Mojca, Drušče 17, Tržišče, de-
lovno knjižico. p-64049

Štefanec Franc, Črešnjevci 124, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. p-64124

Štiherl Sašo, Zupančičeva 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
85616, ser. št. 950, izdala UE Kranj.
g-64240

Štrucelj Janez, Griblje 6, Gradac, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8389, iz-
dala UE Črnomelj. p-64113

Šturm Valter, Kamno 34, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. 156572. p-64095

Šutna Gašpelin, Šutna 93, Žabnica, vo-
zovnico, št. 470475, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-64166

Švonja Milenko, Obala 93, Portorož, po-
trdilo za pomorskega strojnika I razreda, št.
02/09-886/93. p-64106

Švonja Milenko, Obala 93, Portorož, po-
trdilo o opravljenem izpitu za protipožarno
varnost, št. 02/09-9850/93. p-64107

Tacer Nevenka, Dušana Kvedra 24, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7925.
p-64044

Tavželj Tina, Strahomer 29, Ig, spriče-
valo 3. letnika Srednje kemijske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1995. s-64275

Tomažič Kristina Ana, Kriška vas 18,
Grosuplje, spričevalo 2. in 3. letnika Šubi-
čeve gimnazije. s-64057
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Topalovič Ivan, Marof 36, Kočevje, hra-
nilno knjižico, št. 100213, izdana pri HKS
Kočevje. g-64231

Topič Vlado, Titova 94, Jesenice, spri-
čevalo, šolsko leto 1993/94. g-64261

Topuz Halim, Šišenska cesta 29, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, št.
S 1014138, št. reg. 74927. s-64150

Toš Majcen Dragica, Grlinci 37, Juršin-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 28646.
g-64182

Traven Boštjan, Florjanska 47/a, Sevni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9552.
p-64099

Trope Tonček, Pijava Gorica 153, Škof-
ljica, maturitetno spričevalo Centra strokov-
nih šol v Ljubljani, izdano leta 1981. s-64212

Turšič Marko, Triglavska 41, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5013, izdal
LPP. s-64148

Ugrina Dušan, Gotska 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39065. s-64199

Valič Vitijan, Zalošče 301, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala
UE Nova Gorica. p-64069

Vičar Viktor, Sodinci 57, Velika Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1715, izdala UE Ormož. g-64174

Vlachy Silvester, Kotnikova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 101186, št. reg. 59541. s-64093

Volavšek Metka, Ulica 14. divizije, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 22053. p-64101

Volk Rožič Nevenka, Cankarjeva 13,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-64121

Volk Tomaž, Suhorje 5, Vrenski Britof,
vozniško dovoljenje, št. 8972, izdala UE
Postojna. p-64073

Vovko D., Ratež 11, Brusnice, spričeva-
lo. g-64165

Vranc Sabina, Dobrna 3/E, Dobrna, in-
deks ekonomsko poslovne fakultete v Mari-
boru, št. 81451476. g-64273

Vrbnjak Tanja, Apače 199, Lovrenc, za-
ključno spričevalo, šolsko leto 93/94.
p-64018

Vrtovec Blaž, Vodnikova 130, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36340.
s-64255

Vugrinec Tratnjek Nataša, Stara 1, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 7461.
p-64080

Vukič Stanislava, Cesta zmage 26, Za-
gorje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgov-
ske šole. g-64026

Weingartner Igor, Reševa 30, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 26763,
izdala UE Ptuj. g-64211

Zadel Blaž, Uraničeva 22, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2393. s-64052

Zadravec Bojan, Vuzmetinci 42, Miklavž,
delovno knjižico, reg. št. 4196. p-64013

Zadravec Ivan, Štefana Raja 9, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9139.
p-64093

Zakelšek Milena, Begova 36, Maribor,
indeks, izdan leta 1986. g-64219

Zec Luka, Vrbovac 8 c, Vrbovac, spriče-
valo 1., 2. in 3. letnika PTT šole - telekomu-
nikacije v Ljubljani. s-64193

Zelinšček Jolanda, Kidričeva 32 A, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH.
p-64070

Zor  Marjeta,  Zariška  25,  Kranj,  voz-
niško  dovoljenje,  kat.  BGH,  št.  S 1087442,
reg. št. 46729, izdala UE Kranj. g-64129

Zorič Maja, Partizanska 31, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36816.
s-64171

Zorn Kajetan, Linhartova cesta 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. S 410715,
št. reg. 176440. s-64276

Zorn Ljubica, Na jami 9, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 483557,
št. reg. 194866. s-6410

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Zupanc Janez, Ločica 51, Polzela, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 319592.
p-64028

Zupančič Nada, Ul. Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Poljane v Ljubljani, izdano leta 1967, na
ime Miljković Nada. s-64113

Žagar Bruno, Žaga 15, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S 792258, izdala UE Tolmin.
p-64025

Žagar Jože, Zg. Jezersko 11, Zgornje Je-
zersko, diplomo, št. I-1735 srednje šole v
Kranju, izdana leta 1985. g-64207

Žbogar Dušan, Semič 1, Semič, vozniško
dovoljenje, št. 7612. p-64003

Železnik  Albin,  Regentova  6,  Mari-
bor,  zavarovalno  polico,  št.  0368616.
g-64014

Žemva Helena, Zasip, Sebenje 94, Bled,
spričevali za šolsko leto 1991/92 in 1992/93
Srednje trgovske šole. g-64134

Žemva Helena, Zasip, Sebenje 94, Bled,
indeks, šolsko leto 1994/95 Srednje šole ta
trgovinsko dejavnost. g-64151

Žerak R., Studenice 36, Poljčane, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15952.
g-64232

Žerak  Saša,  Zikova  3,  Kamnik,  voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 15734.
s-64054

Žižek Elizabeta, Polana 13/c, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. 33944. p-64066

Živka Miha, Palmejeva 20, Ljubljana,
preklic spričevala, objavljen v UL RS, št.
60/96. s-64167

Žle Rok, Beričevo 45, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 139528,
ser. št. 184139. s-64092

Žohar Ludvik, Kuzma 90, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 29043. p-64081

Žužek Tomislav, Glavna cesta 54, Mir-
na, delovno knjižico. s-64277

Žurga Sanda, Strojiči 1, Osilnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 383. g-64189


