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Sodni register

CELJE

Rg-18285

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01242 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa SIMPL, storitve in trgovina,
d.o.o., Dobrotinškova 18, Šentjur pri Ce-
lju, pod vložno št. 1/05582/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno  klasifikacijo  dejavnosti  ter  pove-
čanja  osnovnega  kapitala  z  novimi  vlož-
ki  in  iz  sredstev  družbe  s  temile
podatki:

Matična št.: 5762014
Osnovni kapital: 1,692.473,90 SIT
Ustanovitelj: Mlaker Alojz, Šentjur, Ce-

sta Kozjanskega odreda 89, vstop 29. 3.
1993, vložek 1,692.473,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1995: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih suro-
vin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, te-
kočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5166 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, bar-
vami in gradbenim materialom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skla-
diščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6022 Storitve taksistov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in ureja-
nje voda; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štu-
katerska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil.

Rg-27607

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01245 z dne 17. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa KERATEX, podjetje za mar-
keting in trgovino, d.o.o., Marjana Jeri-
na 2, Celje, pod vložno št. 1/02090/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, spremembo
firme, družbenikov in zastopnikov ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no  klasifikacijo  dejavnosti  s  temile  po-
datki:

Matična št.: 5453658
Firma: ŽGANK, podjetje za marketing

in trgovino, d.o.o., Ul. Marjana Jerina 2,
Celje

Skrajšana firma: ŽGANK, d.o.o., Celje
Osnovni kapital: 1,634.790 SIT
Ustanovitelja: Čakš Antonija in Čakš Ja-

nez, oba iz Celja, Ul. Marjana Jerina 2, vsto-
pila 20. 5. 1995, vložila po 816.395 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Čakš Antonija, imenovana 20. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 4. 1995: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 6340 Dejavnost drugih prometnih
agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje.

Pri šifri dejavnosti 74.12 opravlja druž-
ba vse dejavnosti, razen revizijske.

KRANJ

Rg-16366

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg. št. 94/03639 z dne 30. 5. 1995 pod št.
vložka 1/05486/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5880572
Firma: M&L MALE, podjetje za go-

stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: M&L MALE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo

Sedež: Zgornje Jezersko, Zgornje Je-
zersko 32

Osnovni kapital: 2,300.000 SIT
Ustanovitelj: Lebar Marko, Zgornje Je-

zersko, vstop 18. 10. 1994, vložek 2,300.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lebar Marko, imenovan 18. 10. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 30. 5. 1995. 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 4010 Proizvodnja in
distribucija elektrike; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj; s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančim posredništvom; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9000 Storitve javne higiene; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-17752

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg. št. 95/00821 z dne 20. 6. 1995 pod št.
vložka 1/05497/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5901006
Firma: STOP – ČEHIĆ BRACO FERY

IN SODELAVCI, podjetje za izobraževa-
nje, storitve in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: STOP – ČEHIĆ BRA-
CO FERY IN SODELAVCI, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Tržič, Paradiž 3
Ustanovitelja: Čehić Feriha, Tržič, Para-

diž 3, in Čehić Bajagzid, Tržič, Bistrica pri
Tržiču 17, vstopila 12. 5. 1995, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čehić Feriha, imenovan 12. 5. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 174 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
175 Proizvodnja drugih tekstilij; 176 Pro-
izvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
205 Proizvodnja drugih lesenih izdelkov;
proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 212 Proizvodnja izdelkov iz papirja in
kartona; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
362 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 365 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 366 Druge
predelovalne dejavnosti, d.n.; 501 Trgovina
z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 503 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 511 Posredništvo; 513
Trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo z
izdelki široke porabe; 516 Trgovina na de-
belo s stroji, napravami, priborom; 521 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki v specializira-
nih prodajalnah; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 526
Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 602
Drug kopenski promet; 633 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 701 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 712
Dajanje drugih vozil v najem; 713 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem; 714 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 721 Sveto-
vanje o računalniških napravah; 722 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti, po-
vezane s podatkovnimi bazami; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računal-
niških strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 748 Razno-
vrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraže-
vanje odraslih in drugo izobraževanje; 8041
Dejavnost vozniških šol; 930 Druge storit-
vene dejavnosti.

LJUBLJANA

Rg-37108

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/00230 z dne 26. 1. 1996 pod
št. vložka 1/27358/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d. s temile
podatki:

Matična št.: 5933595
Firma: SIM BOBNAR, k.d., trgovina,

proizvodnja in storitve, Višnja Gora
Skrajšana firma: SIM BOBNAR, k.d.,

Višnja Gora
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Višnja Gora, Preglje 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelja: Bobnar Franc in Bobnar
Nataša, oba Višnja Gora, Preglje 6, vstopila
3. 1. 1996, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direk-
tor Bobnar Franc, imenovan 3. 1. 1996, kot
komplementar zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 26. 10. 1996:
0121 Reja govedi, prireja mleka; 0125 Reja
drugih živali; 1589 Proizvodnja drugih ži-
vil, d.n.; 2615 Proizvodnja in oblikovanje
drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih iz-
delkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in
okrasne keramike; 2811 Proizvodnja kovin-
skih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-
izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4531 Električne inštala-
cije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 52463 Tr-
govina na drobno z gradbenim materialom;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 7230
Obdelava podatkov; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74842 Ob-
likovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejav-
nost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost
pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

NOVA GORICA

Rg-17234

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00384 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa EXTRA, podjetje za po-
slovno svetovanje in trgovino, d.o.o., No-
va Gorica, sedež: Vodovodna pot 6, Nova
Gorica, pod vložno št. 1/00310/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev ak-
tov in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5291810
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih pun-

tarjev 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorič Jordana, vstopi-

la 3. 10. 1989, in Gregorič Gotard, vstopil

1. 9. 1991, oba iz Nove Gorice, Vodovodna
pot 6, vložila po 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 6. 1995: 2211 Iz-
dajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Iz-
dajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnože-
vanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilo industrijo; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami; 52473
Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 6522 Drugo kre-
ditno posredništvo; 6523 Drugo finančno
posredništvo, d.n.; 6712 Posredništvo z
vrednostnimi papirji; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalniš-
tvu in pokojninskih skladih; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejav-
nosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic.

CELJE

Srg 159/96 Rg-1802

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

Družba AUDIT, sistem, d.o.o., podjetje
za svetovanje in posredovanje, d.n.o., pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer: Fi-
lipov Biljana-Ana, Na zelenici 8, Celje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela družbenica dne 15. 6.

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 20. 11. 1996

KRANJ

Srg 970/96 Rg-48003

Družba  SIMI  COMMERCE,  pro-
izvodnja, trgovina, turizem, transport,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem Hafnerje-
vo naselje 97, Škofja Loka, vpisana na
reg. vl. št. 1/667/00, preneha po skrajša-
nem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Hafner Milan in Hafner Silva, oba Hafner-
jevo naselje 97, Škofja Loka.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 26. 11. 1996

LJUBLJANA

Srg 06617/94 Rg-1806

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

Družba ZAL, d.o.o., podjetje za stori-
tve, trgovino in transport, d.o.o., Ljublja-
na-Vič, Notranje gorice 153, reg. št. vl.
1/17090/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Srečko Založnik in Re-
tana Založnik, Cesta na Log 56, Notranje
Gorice, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovi-
telja sorazmerno z njunima družbenima de-
ležema.

Srg 06616/94 Rg-1807

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

Družba PRIMAR, d.o.o., trgovina, uvoz
in izvoz, zastopstva, turizem, storitve, po-
sredništvo, Rašca 28, Velike Lašče, reg.
št. vl. 1/08142/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marko Žužek, Rašca
28, Velike Lašče in Primož Škulj, Rašca 16,
Velike Lašče, 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 oba ustanovi-
telja, vsakemu v višini 1.000 SIT.

Srg 06536/94 Rg-1808

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

Podjetje  MUNGO,  zasebno  trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Funtkova 36,
reg. št. vl. 1/18785/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Ljubica Lorbek, Funt-
kova 36, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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 28. 3. 1995

Srg 06442/94 Rg-1809

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

Družba KLIMOX, podjetje za stavbe-
no kleparstvo in polaganje hidroizolacij,
Ljubljana, d.o.o., Peščena pot 11, reg. št.
vl. 1/14240/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 12. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Rajer Darko, Peščena pot
11, Ljubljana, 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
Rajer Darkota.

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 30. 3. 1995

Srg 7430/94 Rg-1810

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

POS-KONT,  podjetjte  za  poslov-
no-kontaktne, operativne in razvojne sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana, Gradaška 12 a,
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preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Đurđič Rajko, Trebinjska
11, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prene-
hanjem družbe, prenese na ustanovitelja
Đurđič Rajka.

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 18. 5. 1995

Srg 9727/94 Rg-1811

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

Družba MAKE II d.o.o., podjetje za
trgovino v domačem in zunanjetrgovin-
skem  prometu,  storitve  in  zastopstva,
Ljubljana, Pod topoli 75, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Bofex, d.o.o., Pod topo-
li 75, Ljubljana, Jurij Schollmayer, Prem-
lehner gasse 12-16 Wien in Ceresa Marco,
Via Veneto 39, Oggiono, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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 23. 5. 1995

Srg 9513/94 Rg-1812

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

MARG-MS,  proizvodno  in  servisno
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tacenska 108,
reg. št. vl. 1/9955/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Igor Marijan, Trg Pre-
komorskih brigad 6, Ljubljana in Marjan
Magušar, Linhartova 17, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku

2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
v razmerju z vloženim kapitalom.

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. 9. 1995

Srg 1622/95 Rg-1813

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

Mikrohitcenter   inženiring,   d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska 30, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so: Mikrohit, p.o., Sloven-
ska 30, Srečo Kirn, Cigaletova 11, Ljublja-
na, Vladimir Borisov, Moškričeva 37, Ljub-
ljana, Tone Stanovnik, Zofke Kvedrove 12,
Ljubljana, Miro Slevec, Dragarjeva 4, Dom-
žale, Ljubo Korošec, Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, Štrbac Zoran, Povšetova 84,
Ljubljana in Viktor Mrak, Glavarjeva 47,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemajo obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ostalo premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje v skladu z njihovimi deleži.

Srg 95/6064 Rg-1814

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

FINALE, d.o.o., Ljubljana, Šubičeva
3, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 22. 6. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Banka Creditanstalt,
d.d., Kotnikova 5, Ljubljana, (prej Nova
Banka d.d.), z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Creditanstalt, d.d.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 1. 1996

Srg 19388/94 Rg-1815

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

PRINCESS L & J, podjetje za pro-
izvodnjo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Al-
jaževa 3, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Marija Plut, Stanežiče
10, Ljubljana-Šentvid, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Marijo Plut.

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 6. 2. 1996

Srg 19384/94 Rg-1816

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

MAKROKOZMOS, d.o.o., podjetje za
trgovino  in  storitve,  Tugomerjeva  4,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Nevijo Vugrin, Podli-
markega 47 C, Ljubljana in Edo Fičor, Dra-
ge Gervaisa 42, Rijeka, R. Hrvaška, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje 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 7. 2. 1996

Srg 16142/94 Rg-1817

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

EVIT - INŽENIRING, d.o.o., eksport-
import, vzdrževanje, izgradnja, trgovina,
Ljubljana,  Dvoržakova  6,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 6. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Staniša Tomaž, Pod bresto
39, Ljubljana, 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.

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
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Srg 19468/94 Rg-1818

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

TRITON EXPRESS, podjetje za turi-
stično  posredovanje,  Ljubljana,  d.o.o.,
Spodnje Pirniče 78, Medvode, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Silva Mošet, Rašiška
16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
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 ustanovitelji-
co.

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. 3. 1996

Srg 19542/94 Rg-1819

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

ALISTAR,  podjetje  za  organizacijo,
zastopanje in svetovanje, d.o.o., Ljublja-
na, Šišenska 89, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aleš Kranjc Kušlan, Zof-
ke Kvedrove 16, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema 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
Kranjc Kušlan Aleša.

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 25. 3. 1996

Srg 445/95 Rg-1820

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

BUTINA, trgovina in storitve, d.o.o.,
Ljubljana, Bilečanska 4, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanovitelja z
dne 25. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Miroslav Butina, Bilečan-
ska ul. 4, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 384.800 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kaptial v znesku
384.800 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja.

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 20106/94 Rg-1821

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

MIBACO, d.o.o., trženje, storitve, za-
stopanje, d.o.o., Ljubljana, Ziherlova 39,
reg. št. vl. 1/15453/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
15. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bojan Batinič in Mari-
na Batinič, Ziherlova 39, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega polovico, to je 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 20. 5. 1996

Srg 18088/94 Rg-1822

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

Družba VALENTINO, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Dolenjska cesta
459, Škofljica, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica  je  Gruden  Irena,  Do-
lenjska  c.  459,  z  ustanovitvenim  kapita-
lom  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 ustanovitelji-
co Gruden Ireno.

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 3. 6. 1996

Srg 15579/94 Rg-1823

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

Družba BERMA, proizvodnja, inženi-
ring in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Malči
Beličeve 48, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 15. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Daniel Dimic, Gotska
ulica 9, Ljubljana in Silva Bizjan, Agro-
kombinatska 13/a, Ljubljana, 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 na ustanovitelja, vsake-
mu do ene polovice.

Srg 12934/94 Rg-1824

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

Družba  ANEL,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ilirska 36, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 23. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Elen Golob, Mucher-
jeva ul. 11, 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 ustanoviteljico.

Srg 13429/94 Rg-1825

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

Družba NIMIS, podjetje za inženiring
in  svetovanje,  d.o.o.,  Ljubljana,  Lan-
kovška 18, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 7. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Copi, Brdo 63,
Bovec, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 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 7. 6. 1996

Srg 03990/95 Rg-1826

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

Družba FANELBI TRADE, d.o.o., Sta-
ra cerkev 72, Stara cerkev, preneha po
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skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 10. 7. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Simeone Fanelli S.r.l.,
Trst, Via Franca št. 1, Italija in Feniks Mar-
keting, d.o.o., Stara Cerkev 72, Stara Cer-
kev, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Ano Dejanovič
Frankovič, Stara Cerkev 72, Stara Cerkev.

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. 6. 1996

Srg 18957/94 Rg-1827

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

Družba  FIDES,  podjetje  za  revizijo,
gospodarsko  in  poslovno  svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 19a/III, reg.
št. vl. 1/12964/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 26. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Herbert Petritz, Dr. Art-
hur Lervisch Str. 1, Villach, Drago Marolt,
Berčičeva 7b, Ljubljana-Polje in Novak
Marjana, Metoda Mikuža 20, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 11.082 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
11.082 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
sorazmerno z njihovimi deleži.

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 14. 6. 1996

Srg 01586/95 Rg-1828

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

Družba OZONE, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Beethovnova 6, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so dr. Barbara Hrabar Ko-
sler, Žaucerjeva 22, Ljubljana, Jorg Kosler,
Žaucerjeva 22, Ljubljana, Staša Javornik
Kosler, Beethovnova 6, Ljubljana in Tosja
Javornik, Beethovnova 6, Ljubljana, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-

majo obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelje.

Srg 01477/95 Rg-1829

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

Družba INPRO, podjetje za informaci-
je, projektiranje proizvodnih rešitev in
organizacijo,  d.o.o.,  Pod  akacijami  3,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Sluga Alojzij, Ljublja-
na, Pod vrbami 42e, Junkar Miha, Ljublja-
na, Pod akacijami 3 in Trunk Mirko Slavko,
Kamnik, Perkova 8, z ustanovitvenim kapi-
talom 24.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje družbe prene-
se v celoti na ustanovitelje v razmerju po-
slovnih deležev.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 7. 1996

Srg 01515/95 Rg-1830

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

Družba TEHTNICA, trgovina na de-
belo in drobno, d.o.o., Kisovec, Petelin-
karjeva 1, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 14. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kovač Marjan, Petelin-
karjeva 1, Kisovec, 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
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 7. 1996

Srg 01618/95 Rg-1831

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

Družba JELEX, nakup in prodaja tr-
govskega blaga, d.o.o., Rašica 1, Ljublja-
na-Šmartno,  preneha  po  skrajšanem  po-

stopku po sklepu skupščine z dne 21. 3.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jelislava Lebesmuhl-
bacher, Rašica 1, Ljubljana-Šmartno, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
ma obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

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
sodišče  po  preteku  tega  roka  sprejelo
sklep  o  izbrisu  družbe  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 4. 7. 1996

Srg 01546/95 Rg-1832

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

Družba M & B Co., podjetje za inženi-
ring,  svetovanje,  zastopstva  in  AOP,
d.o.o., Ljubljana, Knezova 37, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Miran Kondrič, Raden-
ci, Finžgarjeva 29 in Boris Horvat, Murska
Sobota, Naselje Jožeta Kerenčiča 12, z usta-
novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevze-
mata obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja.

Srg 01492/95 Rg-1833

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

Družba  KOFIS,  finančno-računovod-
ske storitve, trgovina in zastopanje, Te-
stenova  19,  Loka,  Mengeš,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kotnik Mihaela, Te-
stenova 19, Loka, Mengeš, z ustanovitve-
nim kapitalom 172.924 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanoviteljico.

Zoper  ta  sklepa  skupščin  o  preneha-
nju družb po skrajšanem postopku je v smi-
slu 396. in 397. člena zakona o gospodar-
skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklepa  o  izbrisu  družb  iz  sodnega  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 7. 1996
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Srg 01520/95 Rg-1834

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

Družba PIKOS, podjetje za projekti-
ranje, informatiko, konstruiranje, orga-
nizacijo, svetovanje, d.o.o., Utik 81, Vodi-
ce, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Marčelo Pahor, Utik 81,
Vodice in Branko Pahor, Pot na Fužine 51,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti na oba ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 7. 1996

Srg 16656/94 Rg-1835

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

DEMAR,  trgovsko  podjetje,  d.o.o.,
Ljubljana, Ul. Vide Pregarčeve 35, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Demir Bečiri, Golema
Rečica, Makedonija in Marija Vrtačnik,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prense v
celoti na ustanovitelja, na vsakega polovi-
co, to je 50.000 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 13. 8. 1996

Srg 1845/95 Rg-1836

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

FOTOLINK,  d.o.o.,  Celovška  160,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/12871/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Tomaž Drozg, Maribor
in Igor Rojec, Kamnik, z ustanovitvenim
kapitalom 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
na vsakega 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. 9. 1996

Srg 6549/94 Rg-1837

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

BELMA, trgovina, turizem, gostinstvo,
d.o.o., Rojčeva 24, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 11. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Benko Marinka, Rojčeva
24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
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 6553/94 Rg-1838

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

PC++, podjetje za informatiko, raču-
nalništvo in elektroniko, d.o.o., Smrtni-
kova 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 9. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Julija Logar, Dolenj-
ska cesta 40, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema 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 ustanovite-
ljico.

Srg 6588/94 Rg-1839

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

ACT TRADE, inženiring, zastopanje
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Cesta na
Brinovec 8, Ljubljana-Polje, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 4. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Raimund Krischnig,
Schmelzhuttenstr 27, Klagenfurt in Boris
Ohnjec, Cesta na Brinovec 8, Ljubljana-Po-
lje, z ustanovitvenim kapitalom 100.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja v sorazmerju z vloženim kapitalom.

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 17. 9. 1996

Srg 1544/95 Rg-1840

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

COLLEGE  ZA  KVALITETO  ŽIV-
LJENJA, podjetje za izobraževanje, kul-
turo, informatiko in turizem, d.o.o., Pod
gozdom 6/24, Grosuplje, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
27. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Terezija Huzjan, Gro-
suplje, Pod gozdom c. VI-24, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se celotno premoženje prenese v ce-
loti na ustanoviteljico.

Srg 6143/95 Rg-1841

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

MARŽ, proizvodnja, trgovina in sto-
ritve, d.o.o., Vodice, Zapoge 30, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 20. 12. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Žvelc, Zapoge 30,
Vodice, z ustanovitvenim kapitalom 8.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse premoženje družbe prenese v
celoti na ustanovitelja.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 9. 1996

Srg 3791/96 Rg-1842

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

Družba COTTON d.o.o., podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, Men-
geš, Mlakarjeva 1, reg. št. vl. 1/26902/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 27. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Franc Sansoni, Mlakar-
jeva 1, Trzin, Peter Osredkar, Miheličeva
13, Ljubljana, Marjan Dremk, Bukovica pri
Vodicah 8, Vodice in Zoran Zilli, Agro-
kombinatska 6 A, Ljubljana, z ustanovitve-
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nim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema-
jo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telje, na vsakega do ene četrtine.

Srg 4006/96 Rg-1843

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

Podjetje  CASTEL,  d.o.o.,  družba  za
proizvodnjo in trgovino, Dob, reg. št. vl.
1/3567/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 13. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Svetolik Nenadovič, Ki-
dričeva 24, Dob, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, 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
Svetolika Nenadoviča, Kidričeva 24, Dob.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 8. 11. 1996

Srg 4352/96 Rg-1844

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

Družba TOMBA, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja, storitve, Ljubljanska 1, Kočev-
je, reg. št. vl. 1/22375/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
19. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Aleš Ameršek, Ljub-
ljanska 1, Kočevje in Sašo Komac, Podgor-
ska 32, Kočevje, z ustanovitvenim kapita-
lom 163.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
163.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja, na vsakega do ene polovice.

Srg 4584/96 Rg-1845

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

Podjetje  HORDA,  d.o.o.,  podjetje za
trgovino,  proizvodnjo  in  kooperacijo,
Vurnikova  9,  Ljubljana,  reg.  št.  vl.
1/3688/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 5. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Bitenc, Zgornje
Pobrežje 7, Mozirje in Velislav Žvipelj, Za-
drečka cesta 30, Nazarje, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-

nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 3958/96 Rg-1846

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

Družba DELES, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, servis in trgovino, Pot na Gra-
dišče 1, Ljubljana, reg. št. vl. 1/11635/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Matija Demšar, Pot na
Gradišče 1, 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
Matija Demšarja, Pot na Gradišče 1, Ljub-
ljana.

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 11. 11. 1996

Srg 3935/96 Rg-1847

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

Podjetje ADAMIČ, d.o.o., transportno,
proizvodno in trgovsko podjetje, Dolenji
lazi 53, Ribnica, reg. št. vl. 1/14206/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Anton Adamič, Graben
3, Ribnica in Stanislav Adamič, Sveti Gre-
gor 7, Ribnica, z ustanovitvenim kapitalom
8.100 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.100 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Antona Adamiča, Graben 3, Ribnica, do
5.400 SIT in Stanislava Adamiča, Sveti Gre-
gor 7, Ribnica, do 2.700 SIT.

Srg 5105/96 Rg-1848

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

Družba I & B, d.o.o., trgovsko podjet-
je, Ljubljana, reg. št. vl. 1/11365/00, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 9. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Bera Igor, Ul. 28. maja
75, Ljubljana in Pečarič Boško, Ul. 28. maja
73, 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,
na vsakega po 1.000 SIT.

Srg 4550/96 Rg-1849

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

Podjetje MAGO, d.o.o., trgovina in sto-
ritve, Vurnikova 11, Ljubljana, reg. št. vl.
1/1/5303/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Gorazd Majcen, Vurni-
kova 11, Ljubljana in Igor Zobavnik, Bro-
darjev trg 6, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

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

Srg 3937/96 Rg-1850

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

Podjetje PUCELJ TRADE, d.n.o., pro-
izvodno,  trgovsko  in  storitveno  podjet-
je, Opekarska  20,  Ribica,  reg.  št.  vl.
1/25153/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 25. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Janez Pucelj in Nada
Pucelj, oba Opekarska 20, Ribnica, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

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 14. 11. 1996

Srg 4396/96 Rg-1851

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

Družba WI - VE, trade, d.o.o., Dol pri
Ljubljani, reg. št. vl. 1/15899/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 24. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jana Vejnovič, Senožeti
83, Dol pri Ljubljani, Majda Mulej, Voljče-
va 8, Vrhnika in Hermann Widder, Ahe Ho-
lenbutgestrasse 13, Maria Rain, Avstrija, z
ustanovitvenim kapitalom 37.329 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
37.329 SIT prenese v celoti na ustanovitelje
Jano Vejnovič v višini 16.425 SIT, Majdo
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Mulej v višini 1.866 SIT in Hermana Wis-
serja v višini 19.083 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
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 15. 11 1996

MARIBOR

Srg 1281/96 Rg-1803

Družba  NASTANITVENI  CENTER,
d.o.o., Maribor, Makedonska 33, reg. vl.
1/3795-00, katere ustanovitelj je KON-
STRUKTOR, splošno gradbeno podjetje,
p.o., Maribor, Sernčeva ulica 8, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel KON-
STRUKTOR, splošno gradbeno podjetje,
p.o., Maribor, Sernčeva ulica 8.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 21. 11. 1996

Srg 1279/96 Rg-1804

Družba  KONSTRUKTOR  TRGOVI-
NA, d.o.o., Hoče, Miklavška 59, reg. vl.
1/4838-00, katere ustanovitelj je KON-
STRUKTOR, splošno gradbeno podjetje,
p.o., Maribor, Sernčeva ulica 8, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel KON-
STRUKTOR, splošno gradbeno podjetje,
p.o., Maribor, Sernčeva ulica 8.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 21. 11. 1996

Srg 4710/94 Rg-1805

Družba GRADBENO PODJETJE SCT
Gradnje  Maribor,  d.d.,  Koroška  c.  61,
Maribor, reg. vl. 1/5663-00, katere ustano-
vitelj je SCT, p.o., Ljubljana, Slovenska
c. 56, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
5. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel SCT, p.o.,
Ljubljana, Slovenska c. 56.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 7. 9. 1995

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-10/96-2/23 Ob-5023

1. Pravila sindikata Zavarovalnice Tri-
glav, d.d., Ljubljana, Območne enote Krš-
ko, sprejeta dne 6. 9. 1996, so vpisana v
evidenco in hrambo statutov sindikatov pod
št. 64 pri Upravni enoti Krško.

Št. 127-9/96 Ob-5024

Pravila sindikata vzgoje, izobraževa-
nja in znanosti Slovenije Osnovne šole To-
ne Šraj-Aljoša Nova vas so dne 7. 11. 1996
vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Cerknica pod zap. št. 38.
Pravila hrani upravni organ za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve.

Z dnem izdaje odločbe postane Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
Osnovne šole Tone Šraj-Aljoša pravna oseba.

Št. 02-4/96-8 Ob-5025

Upravna enota Šentjur pri Celju, z dnem
izdaje te odločbe, sprejme v hrambo statut z
nazivom pravila za delovanje sindikata v
JZ Zdravstveni dom Šentjur, sprejet dne
19. 11. 1996.

Statut z nazivom pravila za delovanje
sindikata v JZ Zdravstveni dom Šentjur je z
dnem izdaje te odločbe vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 3/96 z na-
slovom: “Pravila za delovanje sindikata v
JZ Zdravstveni dom Šentjur”.

Št. 01100-0001/96-1 Ob-5033

1. Upravna enota Sevnica sprejme v
hrambo pravila Sindikata družbe Zagorec,
d.o.o., s sedežem Savska cesta 23/a, 8290
Sevnica.

Pravila so sprejeta v hrambo dne 19. 11.
1996 in so vpisana pod zap. št. 001.

Št. 06/02-02400-9/96 Ob-5053

Pravila sindikata zavoda z imenom Sin-
dikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije, VVZ Mojca, s sedežem, Levič-
nikova, Ljubljana se z dnem 29. 10. 1996
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpo-
stava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 133.

Št. 06/02-02400-9/96 Ob-5054

Pravila  sindikata  delavcev  trgovine
Slovenije, družbe Drogerija, d.d., s sede-
žem, Ul. Milana Majcna 12, Ljubljana se
z dnem 29. 10. 1996 hranijo pri Upravni
enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg preko-
morskih brigad 1, Ljubljana.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 132.

Št. 121-6/96-08 Ob-5081

1. Pravilnik sindikata organizacije sin-
dikat pekov Slovenije – podjetje Pekarne

Kranj, s sedežem Cesta na Okroglo 5, Na-
klo, sprejet dne 21. 11. 1996, se hrani pri
Upravni enoti Kranj.

Pravilnik je z dnem izdaje te odločbe
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št.142.

Št. 127-16/94 Ob-5082

Ugotovi se, da je Sindikat Republiške-
ga zavoda za zaposlovanje, območna eno-
ta Novo mesto, Novo mesto, Trdinova 10,
Novo mesto, katerega pravila so bila z od-
ločbo št. 127-16/94 z dne 9. 9. 1994 sprejeta
v hrambo pri Sekretariatu za družbeni raz-
voj Občine Novo mesto in vpisana v evi-
denco statutov sindikatov pod zap. št. 108,
prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 33/96 S-444

V stečajnem postopku, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 66 z dne 22. XI. 1996,
S-421, St 33/96 se prvi odstavek I. točke
pravilno glasi:

To sodišče je s sklepom opr. št. St 33/96
dne 12. 11. 1996 začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Zunanjetrgovin-
sko podjetje Maris Maribor, p.o., Vita
Kraigherja 8/I, Maribor.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 25. 11. 1996

St 41/95 S-442

To sodišče v Ljubljani, je s sklepom St
41/95 dne 25. 11. 1996 začelo stečajni po-
stopek nad dolžnikom ITAS PIN, d.o.o.,
Kočevje, Reška cesta 25.

Za stečajnega upravitelja se imenuje odv.
Hinko Jenull, Ljubljana, Trdinova 3.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 2. 1997 ob 13.30, soba 310/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 11. 1996
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St 25/96 S-443

To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 25/96 sklep z dne
26. 11. 1996:

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom: Livarna Vezir, d.o.o., Štore, Žele-
zarska 3, Štore.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje Ru-
di Hramec, s.p., Praprotnikova ul. 1, Mozirje.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

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

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z us-
treznimi listinami in kolkovane s predpisa-
no takso.

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
26. februarja 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 26. 11.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 26. 11. 1996

St 45/96 S-445

To sodišče je s sklepom St 45/96 dne
26. 11. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Baval Servis, d.o.o., Grosuplje.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ros-
vita Toplak-Ajdič, odvetnica iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 3. 1997 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 11. 1996

St 2/91 S-446

To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Meblo Pohištvo, pod-
jetje za proizvodnjo pohištva in opreme,
d.o.o., Nova Gorica, v stečaju, sedaj stečaj-
na masa stečajnega dolžnika, ki jo zastopa
stečajni upravitelj, izven naroka dne 27. 11.
1996 sklenilo:

Stečajni postopek v tej stečajni zadevi se
zaključi.

Pravnomočen sklep o zaključitvi stečaj-
nega postopka se vpiše pri nepremičninah,
kjer je stečajni dolžnik vpisan kot lastnik
oziroma imetnik pravice uporabe, to je pri
nepremičninah, vpisanih v vl. št. 1954, 1955
in 1964 k.o. Nova Gorica.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 27. 11. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 28/96 La-686

Prod, d.o.o., Kunaverjeva 2, Ljublja-
na, podaljšuje rok za javni poziv upravičen-
cem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in upo-
kojencem) za sodelovanje pri interni razde-
litvi in notranjem odkupu v postopku last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

Rok se podaljšuje do vključno 1. 1. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Slovenec dne 23. 8. 1996, v Uradnem
listu RS, št. 46 z dne 23. VIII. 1996 in na
oglasni deski v podjetju.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik pri Marici Martinčič
na sedežu podjetja oziroma na tel.
061/575-476.

Prod, d.o.o.,
Ljubljana

La-688

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 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. 12. 1996.

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

Št. 137/96 La-690

ABC Tehnohit, Trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., Trbovlje, Cesta 1.
junija 3, po sklepu 48. seje nadzornega sve-
ta podjetja podaljšuje javni poziv upravi-
čencem notranjemu odkupu in interni raz-
delitvi v postopku lastninskega preobliko-
vanja podjetja.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
10. 1. 1997.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu Re-
publika dne 17. 7. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 39 z dne 26. VII. 1996. Upravičenci
lahko dobijo dodatne informacije po tel.
0601/21-172 ali osebno na sedežu podjetja,
kontaktna oseba je Nataša Anžel, dipl. ek.

ABC Tehnohit, d.o.o.

La-691

Novoteks Tkanina, p.o. Foersterjeva
10,  Novo  mesto,  podaljšuje  javni  poziv
upravičencem pri interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja.

Javni poziv je bil objavljen v dnevniku
Delo dne 16. 8. 1996 in Uradnem listu RS, z
dne 23. VIII. 1996 ter na oglasnih deskah
podjetja. Podaljšanje javnega poziva je bilo
objavljeno v dnevniku Delo dne 13. 9. 1996
in v Uradnem listu RS št. 53/96. Rok se
podaljšuje do vključno 31. 1. 1997. Rok

podaljšujemo zaradi omogočanja vpisa po-
trdil za manj izplačane plače po 25. a členu
ZLPP.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 063/323-031 pri Zvonetu Preskarju,
dipl. soc.

Novoteks Tkanina p.o.
Novo mesto

La-687

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja Dimnikarskega podjetja Kranj,
p.o., Kranj, Župančičeva ulica 4, ki ga je z
odločbo št. LP 01185/1996-TJ z dne 15. 10.
1996 odobrila Agencija Republike Sloveni-
je za prestrukturiranje in privatizacijo ter
skladno z zakonom o lastninskem preobli-
kovanju podjetij, objavljamo program last-
ninskega preoblikovanja podjetja.

1. Firma in sedež: Dimnikarsko podjet-
je Kranj, p.o., Župančičeva ulica 4, Kranj.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Kranju,
pod št. reg. vl. 1-77-00.

2. Matična številka: 5144787.
3. Osnovna dejavnost: dimnikarske sto-

ritve.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

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

la preoblikovane družbe:
– prenos delnic na sklad za razvoj po 29.

členu;
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad;
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

ski sklad;
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za

razvoj;
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja lastninskega preoblikovanja:
– prenos delnic na Sklad RS za razvoj,

po 29. členu 59,99%;
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad 10%;
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

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

razvoj 20%.
Prodajna vrednost delnic je 1.044 SIT.
7. Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom, so na voljo pri v.d. direktorici Metodi
Sajovic, tel. 064/325-100.

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 odobri-
tvi programa preoblikovanja se vloži pri Agen-
ciji Republike Slovenije za prestrukturiranje
in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Dimnikarsko podjetje Kranj, p.o.

La-689

Na podlagi programa lastninskega pre-
oblikovanja podjetja AM Cosmos, d.o., Ce-
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lovška cesta 182, Ljubljana, ki ga je z od-
ločbo št. LP 01138/1996-MV z dne 5. 11.
1996 odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, objavlja podjetje AM
Cosmos, d.o.o., predpisano vsebino progra-
ma lastninskega preoblikovanja.

1. Firma podjetja: Avtomontaža - Cos-
mos  družba  za  trgovino,  zastopanje  in
proizvodnjo, d.o.o.

2. Sedež:  Ljubljana,  Celovška  cesta
182.

3. Matična številka: 5400210.
4. Dejavnost podjetja: trgovina na debe-

lo in drobno, leasing, menjalniški in posred-
niški posli, rent-a-car osebnih in gospodar-
skih vozil in špediterske storitve.

5. Pravna oblika organiziranosti: meša-
no podjetje. Od celotne vrednosti kapitala
odpade 47,085% na trajne vloge, preosta-
nek 52,915% pa predstavlja družbeni kapi-
tal. Podjetje je vpisano v sodni register pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg.
vložka 1/07976/00.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

Vrednost kapitala po ocenjeni vrednosti
na dan 1. 1. 1993 znaša 382,532.000 SIT.

Po oblikovanju rezerv znaša osnovni ka-
pital 306,025.000 SIT. Podjetje bo izdalo
61.205 delnic po nominalni vrednosti 5.000
SIT.

Predvidena je naslednja struktura preob-
likovanega podjetja v delniško družbo:

– trajne vloge domačih pravnih in fizič-
nih oseb 47,09%,

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja 5,29%,

– Odškodninski sklad 5,29%,
– Sklad RS za razvoj 10,58%,
– upravičenci iz interne razdelitve

10,58%,
– upravičenci iz notranjega odkupa

21,17%.
7. Način in kombinacije načinov lastnin-

skega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na sklade 40%

vrednosti ugotovljenega družbenega kapita-
la,

– interna razdelitev delnic v višini do
20% vrednosti ugotovljenega družbenega
kapitala,

– notranji odkup v višini do 40% vred-
nosti ugotovljenega družbenega kapitala.

8. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
8.1 Interna razdelitev
Podjetje AM Cosmos, d.o.o., poziva vse

zaposlene, bivše zaposlene in upokojene de-
lavce podjetja, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa oziroma poziva v časopi-
su Delo ter na oglasnih deskah v podjetju,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate in potrdila iz 25/a člena.

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

Vpisni rok je prekluziven.
Interni razpis za ožje družinske člane bo

potekal na dogovorjenih vpisnih mestih v
podjetju v roku 15 dni od objave internega
razpisa.

V primeru, da bo z lastniškimi certifikati
ožjih družinskih članov zaposlenih preseže-
no število delnic internega razpisa, se števi-

lo proporcionalno zniža za vse družinske
člane, ki sodelujejo v internem razpisu.

Ožji družinski člani s presežnimi last-
niškimi certifikati ne morejo sodelovati v
programu notranjega odkupa.

Preostanek delnic, ki ne bodo razdeljene
niti na ta način, bo podjetje preneslo Skladu
RS za razvoj za namene odprodaje poob-
laščenim investicijskim družbam v skladu z
določili 23. člena zakona.

8.2 Notranji odkup
Podjetje AM Cosmos, d.o.o., poziva vse

upravičence (zaposlene, bivše zaposlene in
upokojence podjetja), da v 30 dneh po obja-
vi tega oglasa oziroma poziva v časopisu
Delo ter na oglasnih deskah v podjetju, da
sodelujejo pri notranjem odkupu delnic pod-
jetja tako, da vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom.

Prvi paket bodo upravičenci vplačali:
– z denarnimi vplačili,
– z zamenjavo presežnih lastniških cer-

tifikatov interne razdelitve,
– s presežnimi potrdili za neizplačani del

neto osnovnih plač po poravnavi davkov in
prispevkov.

Vplačila morajo biti izvršena na poseben
privatizacijski podračun št.
50104-698-000-0026981 do vključno 30 dni
po objavi v časopisu Delo. Podjetje bo v
naslednjih štirih letih od Sklada za razvoj
odkupilo najmanj četrtino delnic iz notra-
njega odkupa. Delnice bodo upravičenci od-
kupili iz pripadajočega dobička in iz drugih
virov.

Delnice notranjega odkupa so razdeljene
v tri skupine, in sicer:

– delnice z oznako C, ki bodo odkuplje-
ne z gotovinskim plačilom,

– delnice z oznako D, ki bodo zamenja-
ne za presežne lastniške certifikate in potr-
dila za neizplačani del neto osnovnih plač,

– delnice z oznako E, ki bodo odkuplje-
ne od Sklada za razvoj v naslednjih štirih
letih (obročno).

Delnice notranjega odkupa so navadne
imenske delnice in so prenosljive med ude-
leženci notranjega odkupa v skladu s pravili
notranjega odkupa oziroma delničarskim
sporazumom (izven programa so prenoslji-
ve le z dedovanjem), razen delnic, ki so
odkupljene s presežki lastniških certifika-
tov oziroma potrdil – delnice razreda D, ki
so enake delnicam interne razdelitve in so
neprenosljive dve leti od njihove izdaje, ra-
zen z dedovanjem.

Podjetje bo uredilo organizacijo progra-
ma notranjega odkupa s pravili, ki jih sprej-
mejo vsi udeleženci programa notranjega
odkupa v 30 dneh po preteku roka za vpla-
čilo.

8.3 Način vpisa
Delnice interne razdelitve in notranjega

odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali v
Ljubljani, Celovška c. 182 na sedežu pod-
jetja, vsak delovni dan od 8. do 14. ure v
okviru prej opredeljenih rokov. Vplačila del-
nic za gotovino lahko upravičenci opravijo
pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje
in informiranje v Ljubljani.

9. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s programom

in pogoji sodelovanja pri lastninskem preob-
likovanju podjetja so upravičencem na raz-
polago pri Gantar Vladu, tel. 061/159-3371.

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.

AM Cosmos, d.o.

Št. 120/41 La-692

1. Podjetje Mladinska knjiga Biroopre-
ma d.d. Ljubljana, Dunajska 121, v okviru
programa lastninskega preoblikovanja pod-
jetja, ki ga je odobrila Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo z odločbo št. LP 01492/1996-MK z dne
14. 10. 1996 objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.

1.1 Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja
Firma podjetja se glasi: Mladinska knji-

ga Birooprema, d.d., Ljubljana
1.1.2 Sedež podjetja
Sedež podjetja je v Ljubljani, Dunajska

121.
1.1.3 Matična številka podjetja
Matična številka podjetja je: 5171563.
1.1.4 Dejavnosti podjetja
Šifra dejavnosti je 070226.
Dejavnost podjetja je trgovina na debelo

s papirjem, pisarniškim materialom in pri-
borom, električnimi in elektronskimi apara-
ti, računalniki in potrošnim materialom.

1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je delniška družba v mešani last-

nini z naslednjo kapitalsko strukturo:
– družbeni kapital – 64,63%,
– delničarji fizične osebe skupaj –

35,37%.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanjega podjetja
kapitalski delničar
delež v %
6,458 – Kapitalski sklad pokojninskega

zavarovanja,
6,458 – Slovenski odškodninski sklad,
12,915– Sklad RS za razvoj,
74,169– zaposleni in ostali upravičenci,

od tega iz naslova odkupljenega družbene-
ga kapitala 38,749 odstotnih točk

100 Skupaj
1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

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

ga preoblikovanja:
1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-

nice iz 22. člena zakona in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala oziroma
6,458% celotnega osnovnega kapitala na
Kapitalski sklad pokojninskega zavarova-
nja,
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– 10% družbenega kapitala oziroma
6,458% celotnega osnovnega kapitala na
Slovenski odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala oziroma
12,915% celotnega osnovnega kapitala na
Sklad RS za razvoj;

1.3.3 interno razdelilo navadne delnice
iz 23. člena zakona zaposlenim, bivšim za-
poslenim in upokojencem podjetja v višini,
ki ustreza 20% družbenega kapitala oziro-
ma 12,915% celotnega osnovnega kapitala;

1.3.4 preneslo navadne delnice iz 25. čle-
na zakona na sklad za prodajo zaposlenim,
bivšim zaposlenim in upokojencem podjet-
ja ter jih zanje odkupilo v višini, ki ustreza
40% družbenega kapitala oziroma 25,830%
celotnega osnovnega kapitala;

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičence –

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

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

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

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

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

ja pravico do poplačila sorazmernega dela
iz stečajne oziroma likvidacijske mase.

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

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

Za ožje družinske člane zaposlenih šte-
jejo: zakonec ali oseba, s katero zaposleni
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupno-
sti, otroci oziroma posvojenci zaposlenega,
starši, posvojitelji ter osebe, ki jih je zapo-
sleni po zakonu dolžan vzdrževati.

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

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičence –

zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja, da v roku 70 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Delo z denarjem
vplačajo navadne delnice podjetja z oznako
C iz notranjega odkupa po prodajni ceni
2.290 SIT (že upoštevan 50% popust) za
delnico.

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

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

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 2.000 SIT,

– so neprenosljive izven programa no-
tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

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

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

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala v roku 30
dni od dne te objave v časopisu Delo na
sedežu podjetja v Ljubljani, Dunajska 121,
vsak delovnik (od ponedeljka do petka) med
9. in 15. uro.

3.2 Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50101-698-000-0026976. Pri plačilu je tre-
ba navesti: plačilo kupnine za delnice iz
notranjega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Milanu
Vučko na sedežu podjetja, tel.
061/168-25-88.

Pravni pouk
Vsakdo, ki meri, 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.

Mladinska knjiga Birooprema, d.d.
Ljubljana

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-5079

V javnem razpisu za izvajalca del iz-
gradnje  kanalizacije  v  Ljutomeru  –  Ka-
nal M, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
66 z dne 22. XI. 1996, Ob-4875, Št.
033-1/96-2121 se;

– 7. točka pravilno glasi: Rok za izvedbo
del je 200 dni po sklenitvi pogodbe z naju-
godnejšim ponudnikom.

– 9. točka pravilno glasi: Rok za dostavo
ponudbe je 23. 12. 1996 do 13. ure v zape-

čateni kuverti z oznako “javni natečaj – ka-
nalizacija” na naslov: Občina Ljutomer,
Vrazova 1, Ljutomer.

Občina Ljutomer

Popravek
Ob-5099

V javnem razpisu za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za čiščenje prostorov, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 67-68 z
dne 29. XI. 1996, Ob-4944, št. 1022 se doda
besedilo:

Prevzemnik del prevzame v delovno
razmerje štiri delavke oddelka fakultete
in jim zajamči najmanj tolikšen OD, kot
ga prejemajo sedaj.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta

Oddelek za zootehniko

Popravek
Ob-5100

V javnem razpisu za nakup, dobavo in
montažo rtg C – lok, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 67-68 z dne 29. XI. 1996,
Ob-4900 se prvi odstavek 6. točke pravilno
glasi:

Ponudnik mora dostaviti ponudbo v za-
prti ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za rtg aparat” vsak delovni dan od 8.
do 12. ure na naslov: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
in sicer v roku 20 dni, pri čemer prične teči
rok z dnevom objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS. Na ovojnici mora biti
naveden pošiljatelj.

Splošna bolnišnica Trbovlje

Ob-5014

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
župan Občine Piran

javni razpis
za nabavo avtomobila

1. Naročnik: Uprava občine Piran, Tarti-
nijev trg 2, Piran in Sklad stavbnih zem-
ljišč.

2. Predmet razpisa: nakup avtomobila  ci-
troen ZX avantage 1.6 i in lada niva 1700 l.

3. Orientacijska vrednost naročila je: za
citroen ZX 2,500.000 SIT (z dodatno opre-
mo: klima naprava, avtoradio, ABS, servo
volan in zračna blazina):  za lado niva
1,500.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dokazilo o registraciji,
– dobavni rok,
– staro za novo,
– način plačila,
– vzorec pogodbe,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
5. Rok za oddajo ponudb: komisija bo

upoštevala vse ponudbe, ki bodo sprejete
najkasneje 15. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: uprava Obči-
ne Piran, Tartinijev trg 2, Piran. Ponudbe
naj bodo oddane v zapečateni ovojnici z
navedbo točnega naslova ponudnika in oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za avtomobil.”
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6. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po poteku roka za sprejem ponudb ob 10.
uri v mali sejni dvorani uprave Občine Pi-
ran, Tartinijev trg 2, Piran. Na odpiranje
ponudb so vabljeni vsi ponudniki.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismeno pooblastilo za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Piran

Št. 92/96 Ob-5015

Bolnišnica za ženske bolezni in porod-
ništvo Postojna, Prečna 4, objavlja skladno
z določili odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za nabavo kardiotokografa

1. Predmet razpisa: Kardiotokograf z na-
slednjimi možnostmi:

– TOCO in ultrazvočni pretvornik naj
bosta trpežna in vodotesna,

– poleg zaslona naj bo tudi indikator ka-
kovosti signala,

– visoka kvaliteta zapisa in enostavnost
uporabe,

– nastavitev časa snemanja;
– nastavljivi alarmi za srčni utrip,
– remote event marker,
– možnost kasnejšega nadgrajevanja,
– različne možnosti montaže aparata.
2. Dobavni rok: največ 1 mesec po skle-

nitvi pogodbe.
3. Lokacija: FCO dobavljeno in monti-

rano v prostorih bolnišnice.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ustreznost tehničnim zahtevkom,
– reference,
– konsignacija in servisi minimalno 5 let

(v Sloveniji),
– dobavni rok,
– garancija, servis (odzivni čas),
– zagotovitev rezervnih delov v Slove-

niji,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
5. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Bolni-
šnica Postojna, tajništvo, Prečna 4, 6230 Po-
stojna.

6. Ponudba mora biti oddana v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj – ponudba
na javni razpis za nakup kardiotokografa”.
Na ovojnici naj bo točen naslov ponudnika.

7. Odpiranje ponudb bo javno ter bodo o
tem pismeno obveščeni vsi zainteresirani.

Odpiranje ponudb se bo vršilo na upravi
Bolnišnice Postojna, Prečna 4.

8. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.

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

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo, Postojna

Ob-5016

Javni razpis
za dobavo in montažo informacijske

tehnologije
I. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Bio-

tehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo.

II. Predmet razpisa sta ožičenje računal-
niške učilnice in dobava osebnih računalni-
kov za Biotehniško fakulteto, Oddelek za
gozdarstvo, Večna pot 83 v Ljubljani.

A) Za ožičenje računalniške učilnice je
predvidena dobava in montaža naslednje
opreme z navedenimi specifikacijami:

1. kos skladovno vozlišče s 16 priključ-
ki,

2. 150 m UTP kabel, kat. 5,
3. 15 kosov vtičnica 1 × RJ45, UTP kat.

5,
4. 15 kosov UTP priključni kabli, 3 m,

kat. 5.
B) Dvanajst osebnih računalnikov s kon-

figuracijo:
– matična plošča s procesorjem INTEL

Pentium 133 Mhz,
– dinamični pomnilnik 16 MB,
– trdi disk 1.2 GB,
– grafični pospeševalnik 1 MB DRAM,
– pogon gibkega diska 3.5,
– barvni monitor 14”,
– ohišje z napajalnikom, tipkovnica, miš-

ka,
– mrežna kartica 3COM, UTP,
– programski paket Windows 95, SLO.
C) Pet osebnih računalnikov s konfigu-

racijo:
– matična plošča s procesorjem INTEL

Pentium 133 Mhz,
– dinamični pomnilnik 16 MB,
– trdi disk 1.2 GB,
– grafični pospeševalnik 1 MB DRAM,
– pogon gibkega diska 3.5,
– barvni monitor 15”,
– ohišje z napajalnikom, tipkovnica, miš-

ka,
– programski paket Windows 95, SLO.
D) Dva laserksa tiskalnika HP Laser Jet

5L,
Barvni tiskalnik EPSON STYLUS PRO

XL, A3,
Pet tiskalnikov CANON BJC-4100.
E) Dvajset uporabniških licenc za Mi-

crosoft Office Std. for Windows 95 SLO.
III. Orientacijska vrednost 4,500.000

SIT.
IV. Rok za dobavo opreme je 30 dni po

naročilu opreme.
V. Ponudnik se lahko prijavi tudi le za

del razpisane opreme.
VI. Vsaka ponudba mora vsebovati:

1. Firmo ponudnika.
2. Navedeno pooblaščeno kontaktno

osebo ali službo ponudnika, ki daje na zah-
tevo naročnika tolmačenja v zvezi s pondu-
bo.

3. Dokazilo o registraciji.
4. Bonitetno poročilo (BON-1, 2 ali 3)

izdano po 15. 11. 1996.
5. Tehnično specifikacijo nudene op-

reme.
6. Fiksno ceno FCO naročnik, preiz-

kušeno in inštalirano z obračunanim pro-
metnim davkom.

7. Ostalo gradivo ponudnika.
VII. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika: usposobljenost za dela, ki so pred-
met ponudbe, kompletnost ponudbe, garan-
cijski pogoji, cena, plačilni pogoji, referen-
ce.

VIII. Pisne ponudbe morajo prispeti na
naslov: Biotehniška fakulteta Oddelek za
gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana v

zapečateni ovojnici z oznako “Ponudba ra-
čunalniške opreme – Ne odpiraj” v roku
10 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Ponudb, ki ne bodo prispele pravočasno
ali ne bodo pravilno opremljene, ne bomo
obravnavali.

IX. O datumu odpiranja ponudb bodo po-
nudniki obveščeni pisno. Predstavniki po-
nudnika morajo imeti s seboj pisna poobla-
stila.

X. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 7 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

XI. Naročnik sodelujočim na javnem raz-
pisu ne prizna nobenih stroškov v zvezi z
izdelavo ponudb.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta, Oddelek za

gozdarstvo

Št. 214/96 Ob-5017

Republika Slovenija, Upravna enota
Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a, Ravne
na Koroškem objavlja na podlagi 91. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in 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 dobavitelja pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Ravne na

Koroškem, Čečovje 12 a, Ravne na Koroš-
kem.

2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-
šega dobavitelja raznega pisarniškega ma-
teriala:

– mape, redniki, papir, zvezki, kuverte,
obrazci, bloki, etikete,

– lepila, ravnila, korekturni lak,
– pisala (svinčniki, kemični svinčniki,

flomastri, minice, pumpice),
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,
– računalniški material (tonerji, diskete),
– koledarji, vizitke in drug material.
3. Orientacijska vrednost pisarniškega

materiala znaša 4,500.000 SIT letno.
4. Rok dobave: postopno do konca leta

1997 v skladu z naročilom naročnika.
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) in
morajo vsebovati naslednje podatke:

– ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne

sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

– dosedanje reference,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– dobavne roke za naročen material,
– specifikacijo materiala s cenami fco

lokacija naročnika po kosu s prometnim
davkom, količinske in druge popuste vse
preračunano na plačilo 30 dni po dobavi,

– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
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– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo za posamezne vrste

materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja lahko takoj prekine pogodbo
in podpiše pogodbo za dobavo materiala iz
posamezne skupine drugega najugodnejše-
ga dobavitelja po tem javnem razpisu.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– Ponudba za dobavo pisarniškega materia-
la.”

Ponudba mora prispeti na naslov: Uprav-
na enota Ravne na Koroškem, Čečovje 12 a,
Ravne na Koroškem.

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

10. Odpiranje ponudb bo dva dni po pre-
teku roka iz 10. točke, in sicer ob 11. uri v
pisarni načelnice Upravne enote Ravne na
Koroškem.

Če bo to dela prost dan, bo odpiranje
ponudb prvi naslednji delovni dan.

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

Upravna enota
Ravne na Koroškem

Št. 403-5/96 Ob-5018

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

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Naročnik: Upravna enota Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, Hrastnik.

2. Predmet razpisa je nabava vseh vrst
pisarniškega materiala za potrebe Upravne
enote Hrastnik od 1. 1. 1997 do 31. 12.
1997.

3. Orientacijska vrednost razpisanega
materiala znaša 2,100.000 SIT za obdobje
enega leta.

Naročnik si pridržuje pravico spremem-
be količin blaga glede na dejanske spre-
membe potreb med letom.

4. Lokacija dobave: Hrastnik – Pot Vit-
ka Pavliča 5.

5. Rok dobave: postopno do konca leta
1997.

6. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime firme oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki ga lahko

v času razpisa ponudnik prevzame v uradu
načelnika Upravne enote Hrastnik,

– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-
deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami fco lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi,

– dobavne roke za material po naročilu,
– datum, do katerega velja ponudba.
7. Merila za izbiro ponudnika:

– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – Ponudba za dobavo pisarniškega ma-
teriala.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov: Uprav-
na enota Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5,
Hrastnik v 10 dneh po objavi v Uradnem
listu RS. Šteje se, da je ponudba prispela v
roku, določenem v prejšnjem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 10. uri na-
slednjega dne po poteku roka iz 8. točke, na
sedežu naročnika, Pot Vitka Pavliča 5, v
sobi št. 47. Če bo dan po poteku roka iz 8.
točke dela prost dan, bo odpiranje ponudb
prvi naslednji delovni dan.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki dobaviteljev pisna pooblastila za
zastopanje.

11. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb.

12. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa v uradu načel-
nika upravne enote, tel. 0601/43-580.

Upravna enota
Hrastnik

Št. 031-4/96 Ob-5019

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Idrija za obdobje od
1. 1. 1997 do 31. 12. 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala  znaša   3,000.000  SIT  za  ob-
dobje.

3. Razpisno dokumentacijo dobite od
dneva objave javnega razpisa v sprejemni
pisarni Upravne enote Idrija, Študentovska
1, Idrija, telefon 065/73-841 od 8. do 12.
ure, vse informacije pa pri tajnici urada na-
čelnika, telefon 065/73-331.

4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji za opravljanje

dejavnosti, ki ni starejše od 3 mesecev,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– dobavne roke za naročen material,
– datum, do katerega velja ponudba,
– dodatne ugodnosti,
– izpolnjeno tabelo 1,
– predlog pogodbe,
– pri sestavi ponudbe je potrebno upo-

števati 30-dnevni rok plačila.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– dobavni rok,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega računalniške-
ga in pisarniškega materiala” morajo po-
nudniki poslati pisno v roku 14 dni po obja-
vi razpisa na naslov Upravna enota Idrija,
Študentovska 1.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 12.
1996 ob 11. uri v prostorih Oddelka za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve, Študentovska 1, Idrija. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Idrija

Št. 039-1/96-1/1 Ob-5020

Upravna enota Brežice na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

ga, računalniškega in pisarniškega materia-
la za potrebe Upravne enote Brežice za leto
1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 3,000.000 SIT za obdobje,
navedeno v 1. točki.

3. Informacije dobite od dneva objave
javnega razpisa pri vodji Oddelka za občo
upravo, druge upravne naloge in skupne za-
deve, Cesta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608-62-050, vsak delovni dan od 8. do 12.
ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokaz o registraciji za opravljanje de-

javnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe,
– dobavne roke za material po naročni-

ku,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniš-
kega in pisarniškega materiala”, morajo po-
nudniki  oddati  do  16.  12.  1996  do  10.
ure  v  sprejemni  pisarni  Upravne  enote
Brežice.
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7. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 16. 12. 1996 ob 11. uri v pisarni št. 4
Upravne enote Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice.

Ponudniki, ki se bodo udeležili javnega
odpiranja ponudb, se morajo izkazati s pi-
snimi pooblastili za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v desetih dneh po javnem odpiranju
ponudb.

Upravna enota Brežice

Št. 033-46/96-9 Ob-5021

Republika Slovenija, upravna enota
Šentjur pri Celju, Mestni trg 10, Šentjur
objavlja na podlagi 91. člena zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96 in 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 dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Šentjur pri

Celju, Mestni trg 10, Šentjur.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Šentjur pri Celju za
leto 1997.

3. Rok dobave: postopno v skladu z na-
ročilom naročnika.

Specifikacija materiala je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki se lahko pridobi
pri naročniku. Količine in specifikacije so
ocenjene in okvirne.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša 3,000.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) overjeno dokazilo o registraciji, ki ne
sme biti starejše od treh mesecev in odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti,

c) dosedanje reference ponudnika,
d) s strani Agencije za plačilni promet

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani pristojne davč-
ne uprave,

e) jamstvo za kvaliteto ponujenega ma-
teriala,

f) dobavne roke za naročeni material,
g) izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo lahko

v času razpisa prevzamejo pri mag. Andreji
Stopar, Mestni trg 10, Šentjur pri Celju, so-
ba št. 31,

h) izpolnjeno prilogo k pogodbi, z nave-
deno specifikacijo materiala, cenami fco lo-
kacija naročnika po kosu, količinske in dru-
ge popuste, vse preračunano na plačilo
30 dni po dobavi, cene morajo biti določene
v SIT s posebej navedenim prometnim dav-
kom in datum, do katerega velja ponudba.

6. Merila za izbiro ponudnika:
– možnost zagotovitve fiksnih cen do

konca leta 1997,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika, dobavni roki,

– dodatne ugodnosti.
Izbrani bodo tisti dobavitelji, ki bodo

dali najugodnejše ponudbe za posamezne
vrste računalniškega in pisarniškega potroš-
nega materiala.

7. Naročnik si pridržuje pravico:
– do sprememb količine materiala v glo-

balu v okviru posameznih skupin glede na
spremembe med obdobjem v skladu z raz-
položljivimi finančnimi sredstvi,

– da sklene pogodbo za posamezno vrsto
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši.

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizpolnjeva-
nju pogodbenih obveznosti s strani izbrane-
ga dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo
in pozove k podpisu pogodbe za dobavo
materiala iz posamezne skupine drugega
najugodnejšega dobavitelja po tem javnem
razpisu.

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti na kateri mora biti oznaka “Ponudba
za dobavo potrošnega računalniškega in pi-
sarniškega materiala” in z opozorilom “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis”.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
na enota  Šentjur pri Celju v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS. Šteje se, da je
ponudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku, določenem v prejš-
njem stavku.

9. Odpiranje ponudb bo ob 12. uri na-
slednjega dne po poteku razpisa iz 8. točke
na sedežu naročnika Mestni trg 10, Šentjur
pri Celju, soba št. 31. Če bo dan po poteku
roka iz 8. točke dela prost dan, bo odpiranje
ponudb prvi naslednji delovni dan. Ponud-
niki, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

10. Komisija bo obravnavala le ponud-
be, ki bodo prispele pravočasno in bodo
opremljene z zahtevami razpisa.

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

12. Dodatne informacije in razpisno do-
kumentacijo lahko zainteresirani dobijo v
času razpisa pri mag. Andreji Stopar, oseb-
no ali na tel. št. 063/743-215, int. 214 med
8. in 9. uro.

Upravna enota
Šentjur pri Celju

Št. 171/96 Ob-5028

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 javne
razsvetljave na Gubčevi ulici v Radencih

1. Predmet razpisa: izgradnja javne raz-
svetljave na Gubčevi ulici v Radencih.

2. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 2,000.000 SIT.

3. Rok za dokončanje je 10 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 raz-
podlago na sedežu Občine Radenci, Rad-
gonska cesta 9, Radenci, vsak dan od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, in sicer
od 8. do 13. ure, kjer ponudniki dobijo raz-
pisno dokumentacijo in vse ostale informa-
cije 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 ponud-
nika.

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 javne razsvetljave na
Gubčevi ulici v Radencih – 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. 859/96 Ob-5031

Mestna občina Ljubljana, Mestna upra-
va, Oddelek za gospodarske javne službe in
promet na podlagi drugega odstavka 5. čle-
na pravilnika o priklenitvi in odstranitvi li-
sic (Ur. l. RS, št. 24/96) objavlja

javni razpis
1. Predmet razpisa je pridobitev poob-

laščenega izvajalca za odstranitev vozila pri-
klenjenega z lisicami na varovan prostor.

2. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime firme,
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o varovani parkirni površini z

velikostjo in grafičnim prikazom lokacije,
– dokazilo o lastništvu ali pogodbo o

uporabi vozila primernega za prevoz vozil
priklenjenih z lisicami,

– predlog cene prevoza in varovanja ter
drugih stroškov povezanih z delom,
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– možen pričetek z delom,
– reference o delu,
– datum, do katerega velja ponudba,
– morebitne druge podatke.
3. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom,
– usposobljenost ponudnika,
– cena.
4. Ponudbe pošljejo zainteresirani po-

nudniki na naslov: Mestna občina Ljublja-
na, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske
javne službe in promet, 1000 Ljubljana, Trg
MDB 7, v zaprti kuverti, z oznako “Ne od-
piraj – prijava na javni razpis” v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS.

5. Javno odpiranje ponudb bo 20. 12.
1996 ob 9. uri v sejni sobi št. 215, Ljublja-
na, Trg MDB 7, na katero so vabljeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

6. Med ponudniki bo pooblaščenega iz-
vajalca določil na seji Mestni svet Mestne
občine Ljubljana.

7. O določitvi izvajalca bodo ponudniki
pisno obveščeni takoj, po seji Mestnega sve-
ta Mestne občine Ljubljana.

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava

Ob-5032

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
javnega razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna Republike Slo-
venije (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objav-
lja Občina Ravne-Prevalje

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup

računalniške opreme
1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika za nakup naslednje računal-
niške opreme:

1.1 Grafična postaja – 1 kos,
MB P6, PCI, do 512 MB RAM – a,
Procesor Pentium PRO 200 z ventilator-

jem,
RAM pomnilnik – 64 MB (72 pinski

SIMM),
Grafični krmilnik SVGA, Diamond

STEALTH,
2 MB VRAM – a, PCI,
Disketna enota TEAC 1,44 MB,
Diskovna enota 1,7 GB, CD ROM,
Ohišje stolp,
Tipkovnica CHERRY G81,
VGA monitor IIYAMA, 17”, 1600 × 1200

neprepleten,
trinitron Miška Logitech Pilot, komplet,
CD ROM osemkratna hitrost,
Windows NT. 4,0.
1.2 Delovna postaja – 10 kosov
MB P55, 256 KB predpomnilnika, Sha-

red VGA, PCI;
EIDE; 2 × serijski in 1 × hitri paralelni

V/I,
Procesor Pentium 100 Mhz z ventilator-

jem,
RAM pomnilnik – 8 MB (72 pinski

SIMM),
Disketna enota TEAX 1,44 MB,
EIDE diskovna enota 850 MB, CD ROM,
Ohišje mini stolp,
Tipkovnica CHERRY G81,

VGA monitor, 14”, 1024 × 768 nepre-
pleten,

Miška Logitech,
WINDOWS NT. 4,0,
Varianta: 2 delovni postaji z modemom.
1.3 Laserski tiskalnik – 4 kosi
Laserski tiskalnik HP 6P,
1..4 Iglični tiskalnik – 1 kos
24 pinski, A3 (400 z/s),
1.5 Note book – 1 kos
PC Note book,
Pentium 120 Mhz, 8MB RAM,
disk 1,2 GB, CD ROM,
display aktivni TFT 800 × 600,
interni faks – modem,
dodatna baterija, torba,
Windows 95.
1.6 Strežnik – 1 kos
MB P6, PCI, do 512 MB RAM,
Procesor Pentium PRO 150 z ventilator-

jem,
Ram pomnilnik – 32 MB (72 pinski

SIMM),
WIDE SCSI – krmilnik AHA 2940/W,

PCI,
Grafični  krmilnik SVGA, 1 MB RAM,
Disketna enota TEAC 1,44 MB,
WIDE SCSI – diskovna enota 2GB,

16 bitni prenos,
Ohišje stolp,
Tipkovnica Cherry G81,
VGA monitor, 1”, 102 × 768 nepreple-

ten,
Eternet krmilnik 100 Base – TX, 10 Ba-

se- T, 100/10 Mbit/s.
1.7 Programska oprema
Programska oprema Office Standard for

Windows for Workgrup /3,5 Slovenian,
Programska oprema Microsoft Project

Manager CC Mail.
2. Ponudba naj vsebuje tudi: firmo ozi-

roma ime ponudnika, overjeno dokazilo o
registraciji (ne starejše od 3 mesecev), refe-
rence, natančno specifikacijo vgrajenih ele-
mentov, končno ceno s prometnim davkom,
dobavni rok, datum, do katerega velja po-
nudba, garancijske roke, plačilne pogoje ter
druge ugodnosti. Oprema naj ima v celoti
slovenske ateste.

3. Ponudbe z elementi iz 2. točke je po-
trebno oddati v roku 10 dni po objavi do 12.
ure Orešnik Mariji, Čečovje 12/a, soba št.
13, ali po pošti v zaprtih kuvertah z oznako
“Ponudba za računalniško opremo – Ne od-
piraj!” na naslov Občina Ravne-Prevalje,
Čečovje 12/a, Ravne na Koroškem.

4. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som lahko dobite pri Veler Viliju tel št.
0602/23-821 ali 0609/643-885.

5. Javno odpiranje ponudb bo predvido-
ma 16. 12. 1996 ob 10. uri v prostorih Obči-
ne Ravne-Prevalje, Čečovje 12/a, Ravne na
Koroškem.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 20 dni od dneva odpiranja ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da jav-
nega naročila ne odda, oziroma odda samo
del naročila.

Občina Ravne-Prevalje

Št. 037-4/96 Ob-5022

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

javni razpis
za nabavo računalniške opreme

I. Naročnik: Občina Sežana
II. Predmet razpisa: 6 kosov osebnih ra-

čunalnikov in 3 kosi printerjev s sledečimi
splošnimi karakteristikami:

Prosesor: Minimalno Pentium P 133 In-
tel,

Pomnilnik: 16 MB,
Monitor: Barvni 15" z grafično kartico

ki ima minimalno 2MB, nizko sevanje, 1 ×
minimalno 17" Monitor (trinitron cev),

Trdi disk: vsaj 2 GB,
Gibki disk 1.44 MB,
Mrežna kartica CDROM pogon minimal-

no 8 × hitrost.
Za printer:
1 kos 24 iglični A3 formata, mrežno prin-

tanje (visoke zmogljivosti).
2 kosa, A4 za mrežno printanje, laser-

ski, vsaj 4 MB spomina/možnost pisanja iz
DOS.

Programska oprema - WIN 311 EE for
Workgroups, MS office 4.2 standard

III. Okvirna orientacijska vrednost opre-
me znaša 3,000.000 SIT.

IV. Oprema mora biti nova.
V. Vsaka ponudba mora vsebovati:
1. Naslov ponudnika z dokazilom o regi-

straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti.

2. Podatke o boniteti ponudnika za leto
1995 – BON 1, BON 2 ali BON 3.

3. Dobavni rok.
4. Garancijski rok z navedbo odzivnega

časa, časa popravila, lokacijo servisa in lo-
kacijo rezervnih delov.

5. Rok veljavnosti ponudbe.
6. Fotokopijo certifikata o poreklu opre-

me.
7. Fotokopija atestov v skladu s predpisi.
8. Cene v SIT fco lokacija naročnika,

instalirano in preizkušeno.
9. Reference ponudnika s področja po-

nudbe.
10. Reference ponujene opreme.
11. Popolno tehnično dokumentacijo.
12. Izjavo, da vse fotokopije listin v po-

nudbi ustrezajo originalu in da so vse na-
vedbe ponudnika resnične.

VI. Višina zahtevanega avansa v ponud-
bi je lahko maksimalno 25% vrednosti po-
nudbe.

VII. Merila za izbiro ponudbe:
1. kakovost,
2. najugodnejše razmerje med nabavno

ceno kakor tudi druge finančne ugodnosti,
3. boljše tehnične specifikacije,
4. dolžina garancijskega roka za vgraje-

ne komponente,
5. dobavni rok,
6. hitrost servisiranja.
VIII. Naročnik izključuje obveznost

sprejeti najcenejšo ali katerokoli ponudbo.
IX. Rok za oddajo ponudb je do 12. 12.

1996 do 10. ure v sprejemni pisarni župana.
Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti ovojnici na naslov Občina Sežana
Partizanska 4, 6210 Sežana z oznako “Ne
odpiraj - ponudba računalniške opreme”.
Stroške priprave ponudb nosijo ponudniki
sami.

Odpiranje ponudb bo 12. 12. 1996 ob
10.30 v prostorih male sejne dvorane Obči-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 70 – 6. XII. 1996 Stran 5015

ne Sežana. Predstavniki ponudnika morajo
imeti s seboj pisna pooblastila.

Ponudbe, ki ne bodo prispele pravoča-
sno ali bodo nepravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale.

X. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 7 dni po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Ob-5035

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84,
29/86 in 59/96) objavljamo

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

kompletne tehnične dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja in za
izgradnjo transformatorske postaje na

betonskem drogu in priključnega
visokonapetostnega dovoda v ind. coni

Selo v Velenju
1. Naročnik: Sklad stavbnih zemljišč

Mestne občine Velenje.
2. Predmet razpisa: izdelava kompletne

tehnične dokumentacije za pridobitev grad-
benega dovoljenja in za izgradnjo transfor-
matorske postaje na betonskem drogu in pri-
ključnega visokonapetostnega dovoda v in-
dustrijski coni Selo v Velenju.

3. Razpisna dokumentacija s projektno
nalogo je na razpolago vsak dan od 7. do
13. ure na Zavodu za urbanizem Velenje,
Trg mladosti 2, Velenje.

4. Predviden rok izvajanja del: rok pri-
četka del takoj po sklenitvi pogodbe z iz-
branim ponudnikom.

Zaključek del: april 1997.
5. Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudnik se mora strinjati s 5. členom
odredbe o postopku izvajanja javnega raz-
pisa, kot tudi, da lahko naročnik, glede na
objektivne razloge, odda dela v spremenje-
nem obsegu različnim ponudnikom.

6. Potencialni interesenti lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo in dobijo informa-
cije na Zavodu za urbanizem pri inž. Vlasti
Štajner, Velenje, Trg mladosti 2. (tel.
063/856-321).

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so predvsem:

– ponudbena cena in plačilni pogoji
(možnost kompenzacije),

– fiksnost cen,
– rok dokončanja,
– reference za tovrstna dela in seznam

podizvajalcev,
– opcija ponudbe,
– registracija podjetja in odločba o iz-

polnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti.

8. Ponudbe morajo biti dostavljene do
vključno 19. 12. 1996 do 14. ure v tajništvo
Zavoda za urbanizem Velenje, Trg mladosti
2, Velenje, z oznako “Ne odpiraj – Ponudba
za TP ind. cona Selo”.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti
in mora prispeti na naveden naslov najka-
sneje do roka za oddajo ponudb.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 30 dni od dneva oddaje
ponudb.

Sklad stavbnih zemljišč
Mestne občine Velenje

Št. 77 Ob-5036

Javni razpis
za nakup opreme

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-
kulteta za farmacijo, Aškerčeva 7, Ljublja-
na.

2. Predmet razpisa je nakup in dobava
opreme, in sicer:

a) oprema za merjenje zeta potenciala in
velikosti delcev v nanometerskem območju
(2–3000 nm). Naprava mora dopuščati mož-
nost izvedbe meritev:

– v polarnih in nepolarnih medijih,
– v temperaturnem območju 0-60 °C,
– v pH območju 2-12,
– v določenem območju prevodnosti,
– dopuščati mora možnost dopolnitve za

avtomatsko spremljanje pH.
K opremi sodi še računalniška program-

ska oprema za napravo s sledečimi zahteva-
mi:

– ustrezen računalnik in tiskalnik,
– software v Windows okolju,
– možnost številčne in grafične predsta-

vitve meritev, ter pribor:
– potrebni vezni kabli,
– standard za velikost delcev,
– standard za zeta potencial.
Orientacijska vrednost opreme pod toč-

ko a) znaša 8,500.000 SIT,
b) oprema za merjenje velikosti delcev v

mikrometrskem območju (0,05–3500 µm).
Naprava mora dopuščati možnost izvedbe
meritev:

– v polarnih in nepolarnih medijih,
– vzorcev v obliki suhih praškov, sus-

penzij in aerosolov.
K opremi sodi še programska oprema za

napravo, in sicer:
– ustrezen računalnik in tiskalnik,
– programska oprema v Windows oko-

lju,
– možnost številčne in grafične predsta-

vitve rezultatov meritev.
Orientacijska vrednost opreme pod toč-

ko b) znaša 10,000.000 SIT.
3. Dodatna pojasnila in informacije do-

bite na tel. št. 1769-500 pri asist. dr. Mariji
Bogataj.

4. Pisne ponudbe morajo prispeti do tor-
ka 17. 12. 1996 do 9. ure v vložišče naročni-
ka, v zaprti ovojnici z oznako: “za javni
razpis – Ne odpiraj”.

5. Javno odpiranje ponudb bo v sredo
18. 12. 1996 ob 13. uri na sedežu naročnika.
Predstavniki ponudnikov se morajo izkazati
s pisnimi pooblastili.

6. Pri izbiri dobavitelja bodo upoštevani
predvsem naslednji kriteriji: poslovne refe-
rence, kvaliteta izdelka in servisa, cena, pla-
čilni pogoji, dobavni roki, eventualne po-
sebne ugodnosti ponudnika in dejstvo, da je
proizvajalec opreme iz točke a) in b) isti.

7. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni v  10 dneh po dnevu od-
piranja ponudb.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za farmacijo

Št. 173/96 Ob-5037

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev terenskih čevljev

1. Naročnik: Zavod za gozdove Sloveni-
je, Večna pot 2, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: dobava terenskih
čevljev. Ponudnik mora izdelati ločeni po-
nudbi za:

a) lažji modeli terenskih čevljev;
b) težji modeli terenskih čevljev.
3. Karakteristike lažjega čevlja so: nepre-

močljiv čevelj (po možnosti naj bo vgrajena
nepremočljiva membrana), primerno obliko-
van podplat, steljka anatomsko oblikovana,
kovinska galanterija nerjaveča, teža okoli 1,5
kg/par. Karakteristike težjega čevlja so: ne-
premočljiv usnjen čevelj, primerno obliko-
van podplat, zaželeno je, da je šivan, steljka
antomsko oblikovana, kovinska galanterija
nerjaveča, teža na par od 2 do 3 kg.

4. Orientacijska vrednost naročila je
8,000.000 SIT, orientacijska količina čev-
ljev 500 kosov, od tega 250 lažjih in 250
težjih.

5. Rok dobave: do februarja 1997.
6. Izbrani ponudnik mora zagotavljati in

po naročilu naročnika dobaviti terenske čev-
lje še 3 leta od sklenitve pogodbe.

7. Dodatne informacije dobite na Zavo-
du za gozdove Slovenije, Večna pot 2, prit-
ličje levo, od 6. decembra 1996 dalje, od 8.
do 9. ure. Kontaktna oseba je Jurij Beguš,
dipl. inž. gozd., tel. 061/ 123-54-32.

8. Ponudba mora obsegati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

9. Cena za ponujeno blago mora biti ob-
likovana na plačilo po dobavi, izražena v
SIT,fco. kupec, brez in z vključenim pro-
metnim davkom.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta vzorca, rok dobave,
cena, plačilni pogoji in druge ugodnosti, ki
jih nudijo ponudniki.

11. Ponudbo z vzorcem(a) za javni razpis
predložite do vključno 18. decembra 1996
do 12. ure v tajništvo Zavoda za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana. Ponudba
mora biti zapečatena in označena: Ne odpiraj
– ponudba za terensko obutev. Na ovojnici
naj bo napisan točen naslov ponudnika.

12. Javno odpiranje ponudb bo 19. de-
cembra 1996 ob 8.30 v prostorih Zavoda za
gozdove, Večna pot 2, Ljubljana. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene. Ponudbe brez
vzorca ne bomo upoštevali. Vzorec dostavi
ponudnik na dan odpiranja.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Zavod za gozdove Slovenije

Ob-5038

Občina Mengeš objavlja na podlagi
odredbe o postopku za urejanje javnega raz-
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pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93) in v skladu z odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) ter na podlagi dne 10. 4. 1996
sprejetega proračuna Občine Mengeš

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

kanalizacija na Baragovi ulici v Mengšu
A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Občina Mengeš, Slovenska

cesta 30, Mengeš.
2. Predmet  razpisa:  izvedba  kanalizaci-

je  na  Baragovi  Ulici  v  Mengšu  dolžine
ca. 130 m.

3. Okvirna  vrednost:  skupna  vrednost
predvidenih  del  na  kanalizaciji  je
ca. 1,900.000 SIT za kar so sredstva predvi-
dena v občinskem proračunu.

4. Rok izvedbe del: pričetek izvedbe del
začetek januarja 1997, in končanjem konec
februarja 1997 v roku 45 dni.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so naslednja:

– reference na področju tovrstnih izvaja-
njih del, predvsem v Občini Mengeš,

– ponudbena cena,
– zagotovitev roka izvedbe del,
– garancijska doba,
– plačilni pogoji in FEC brez avansa,
– ostale ugodnosti ponudnika.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naj-

ugodnejša.
6. Ponudnik mora biti registriran za to-

vrstno dejavnost del za katera se priglasuje
in kot dokazilo dostaviti ustrezno registra-
cijo organizacije.

7. Razpisno dokumentacijo z razpisnimi
pogoji in popisi del lahko dvignete na na-
slovu: Občina Mengeš, Slovenska ceta 30/I,
1234 Mengeš, vsak dan od ponedeljka do
petka ob 8. do 14. ure.

Odkupnina za razpisno dokumentacijo
znaša 3.000 SIT, ki jo je treba plačati v
gotovini ali z virmanom na žiro račun št.
50120-630-810251 proračun Občine Men-
geš “razpis Kanalizacija Baragova”.

8. Oddaja ponudb: kompletno opremlje-
ne pismene ponudbe je potrebno oddati ali
poslati na isti naslov z dospetjem najkasne-
je 14. dan po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure (predvidoma do 20. 12. 1996).

Ponudba mora biti v zaprti in zapečateni
ali žigosani kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba Kanalizacija Baragova”.

V eni kuverti mora biti sprejemna doku-
mentacija, v drugi pa tekst ponudbe. Ponud-
be je potrebno dostaviti skupno s sprejemno
dokumentacijo v eni skupni kuverti.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko na-
slednji torek ob 14. uri v sejni sobi Občine
Mengeš, Slovenska cesta 30/I, 1234 Men-
geš s strani občinske komisije za vodenje
razpisov. V primeru da pride naslednji torek
na praznični dan je odpiranje prvi naslednji
delovni dan ob isti uri.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
obveščeni v 15 dneh in izboru izvajalca v
30 dneh od oddaje ponudb.

10. Informacije in ostalo: v zvezi s po-
stopkom lahko dobite informacije na tel.
061/737-081 pri Ogrinc M. v zvezi s tehnič-
nim delom pa na tel. 061/713-689 pri Ciper-
le J. in Ogrinc.

Pomanjkljivih in prepozno prispelih po-
nudb komisija ne bo obravnavla in jih bo
smatrala kot nepopolne.

Prav tako bodo smatrane kot neveljavne
ponudbe, ki ne bodo upoštevale razpisnega
in 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.

Občina Mengeš

Št. 362-187/96 Ob-5040

Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
Škofja Loka, na podlagi določil zakona o
financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94) in
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94), objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro upravnika stanovanj in

poslovnih prostorov v lasti Občine
Škofja Loka

1. Predmet ponovnega javnega razpisa
je storitev upravljanja občinskih socialnih,
profitnih, neprofitnih in službenih stanovanj
ter poslovnih prostorov na podlagi določb
Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91,
I-19/91, 21/94, 23/96 in 24/96) in v okvir-
nem obsegu storitev, ki so določene v Prilo-
gi 1 pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur.
l. RS, št. 47/95).

2. Orientacijska vrednost predvidenih
storitev je v višini 400.000 SIT mesečno.

3. Dodatne informacije so interesentom
na voljo v prostorih Občine Škofja Loka pri
Vesni Kovačević, oziroma na telefon
064/624-050, Kovačević, vsak dan od 10.
do 12. ure.

4. Ponudbe morajo biti sestavljene v smi-
slu 12. člena citirane uredbe. Vsebovati mo-
rajo še:

– dosedanje reference za podobne stori-
tve,

– ponudbeni predračun za opravljanje
storitve upravljanja z vračunanim promet-
nim davkom.

5. Naročnik si pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti lahko takoj prekine pogodbo in po-
zove k podpisu za storitve upravljanja dru-
gega najugodnejšega ponudnika po tem jav-
nem razpisu,

– da na podlagi storitev po Prilogi 1 pra-
vilnika o metodologiji za oblikovanje na-
jemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS,
št. 47/95) v pogodbi o upravljanju sam do-
loči končni obseg storitev upravljanja in po-
goje za opravljanje le-teh.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost ponujene storitve,
– konkurenčnost cene storitve,
– izpolnjevanje pogojev, ki jih določa

stanovanjski zakon in zakon o gospodarskih
družbah,

– izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih
pogojev za opravljanje storitev upravljanja
v  specifičnem obsegu občinskega stano-
vanjskega in poslovnega fonda,

– poznavanje področja lokacije objek-
tov in problematike na stanovanjskem pod-
ročju,

– ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, bo-
do izločene iz nadaljnje analize.

7. Rok za oddajo ponudb je 18. 12. 1996
do 12. ure in morajo do tega dne in ure
prispeti na vložišče Občine Škofja Loka,
Poljanska cesta 2, Škofja Loka, priporočene
po pošti ali biti vročene osebno.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
z oznako ponudnika, z oznako razpisa “Sto-
ritev upravljanja” in s pripisom: “Ne odpi-
raj – ponudba za javni razpis!”

8. Javno odpiranje ponudb bo 18. 12.
1996 ob 12.20 v prostorih sejne dvorane
občine na Poljanski cesti 2, I. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj
pooblastilo za zastopanje.

Komisija bo opravila odpiranje le tistih
ponudb, ki bodo prispele pravočasno in bo-
do opremljene v skladu z razpisom.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb. Pogodba
mora biti podpisana v petnajstih dneh po
obvestilu o izbiri ponudnika.

Občina Škofja Loka

Ob-5041

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.
48/90) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: oprema Doma starejših

občanov Krško
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: oprema za Dom sta-

rejših občanov Krško, in sicer:
– pohištvena oprema,
– oprema kuhinje, restavracije in bifeja,
– oprema pralnice.
3. Orientacijska cena: 120,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del: 15. 1. 1997,

dokončanje: 15. 2. 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil ozi-
roma kreditiranja, fiksnost cen, opcija po-
nudbe, strokovna usposobljenost izvajalca
in reference s področja del, realnost ponud-
be, dodatne ugodnosti.

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

B) Razpisni pogoji
1. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in odločbo, da

izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti,
– potrjene obrazce BON 1, BON 2, ozi-

roma BON 3, ne starejše od 30 dni,
– ceno za izvedbo del z vključenim pro-

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– odgovornega nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
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– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-
nih podobnih delih, ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

– poimenski spisek morebitnih podizva-
jalcev z referencami,

– podatke o kadrovski strukturi in stro-
kovnih referencah delavcev,

– izjavo ponudnika, da je pri sestavi po-
nudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,

– bianco menico v višini 10% ponudbe-
ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,

– datum do katerega velja ponudba,
– ostale elemente v skladu z 12. členom

odredbe o postopku za izvajanaje javnega raz-
pisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94) in razpisno dokumentacijo.

2. Ponudbe so lahko podane v variantah,
celota in ločeno za vsako fazo.

Prednost pri izbiri pa bodo imeli tisti
ponudniki, ki bodo predložili ponudbo za
celotno opremo DSOK.

Opremo je potrebno dispozicionirati na
podlage iz razpisne dokumentacije.

3. Ponudbo z oznako “oprema DSOK –
Ne odpiraj” oziroma z oznako “varianta
oprema DSOK” – pohištvena oprema – Ne
odpiraj! ali z oznako “varianta oprema
DSOK” – oprema kuhinje, restavracije in
bifeja – Ne odpiraj! ali z oznako “varianta
oprema DSOK” – oprema pralnice – Ne
odpiraj! je potrebno dostaviti v zapečateni
kuverti najkasneje do 20. 12. 1996 do 12.
ure na Občino Krško v urad župana, CKŽ
14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni
sobi E ob 12.30.

4. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure v uradu župana
Občine Krško, CKŽ 14, kjer dobite tudi vse
dodatne informacije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 45 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Ob-5043

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)

ponovni 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.
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 pote-
ku roka iz 9. točke dela prost dan, bo odpi-
ranje ponudb naslednji delovni dan. Pred-
stavniki 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-5044

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94) Ministrstvo
za šolstvo in šport Urad Republike Sloveni-
je za mladino objavlja

javni razpis
za sofinanciranje mladinskih projektov v

letu 1997
1. Namen tega  javnega razpisa je sofi-

nancirati dejavnosti tistih mladinskih in dru-
gih organizacij, ki so nosilci projektov na-
menjenih predvsem mladim med 15. in 29.
letom starosti in katerih dejavnost je usmer-
jena k:

– uresničevanju pluralnih interesov mla-
dih,

– aktivnemu vključevanju mladih v druž-
bene procese,

– izboljševanju družbenega položaja
mladih,

– spodbujanju strpnosti in sprejemanju
drugačnosti.

2. Pogoji in kriteriji za dodelitev sred-
stev:

a) Pozitivni:
1. Na ta razpis lahko oddajo svoje po-

nudbe
– nevladne (neprofitne in prostovoljne)

organizacije, ki so registrirane kot pravne
osebe v RS in ki opravljajo mladinsko delo
ali izvajajo projekte za mlade;

– mladinske organizacije v političnih
strankah registriranih po zakonu o politič-
nih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94);

– mladinski centri, ki so registrirani kot
pravne osebe v RS in ki opravljajo mladin-
sko delo ali izvajajo projekte za mlade;

– polnoletne in poslovno sposobne fizič-
ne osebe z državljanstvom RS;

2. Izvajalec projekta mora zagotoviti naj-
manj 25% financiranje iz neproračunskih
virov;

3. Izvajalec projekta na lokalni ravni mo-
ra zagotoviti 50% financiranje iz lokalnega
vira;

4. Izvajalec mora projekt prijavljen na ta
razpis izvesti v letu 1997. Z izvajalcem več-
letnega projekta, se lahko sklene pogodba
za ves čas trajanja projekta;

5. Izvajalci projektov so dolžni navajati
reference za izvedbo programa;

b) Negativni:
1. Upoštevane ne bodo ponudbe projek-

tov, ki imajo naravo:
– statutarnih dejavnosti organizacij;
– projektov izmenjav, ki imajo za cilj

finančni profit;
– izmenjav šolskih razredov in poklicnih

tečajev;
– počitnic in turističnih potovanj za mla-

dino;
– kulturnih predstav;
– športnih tekmovanj;
– investicije ali nakupa opreme.
Mešana komisija za mladinska vpraša-

nja bo pri odločanju o dodelitvi najvišjih
zneskov sofinanciranja prednostno upošte-
vala ponudbe tistih programov, ki bodo se-
gali na področja bilateralnega in multirate-
ralnega mednarodnega sodelovanja in tistih
programov, ki jih bo skupaj izvajalo več
organizacij.

3. Orientacijska vrednost in oblika sofi-
nanciranja

Na podlagi tega javnega razpisa bo Urad
RS za mladino za sofinanciranje mladinskih
projektov zagotovili 115 mio SIT iz nasled-
njih proračunskih postavk:

– 7223: mladinski program;
– 6234: mladinski centri;
– 6235: evropska mladinska akcija;
– 9133: mednarodna dejavnost mladih;
– 9131: mladinske raziskave.
Urad  RS  za  mladino  bo  sofinanciral

posamezne  projekte  praviloma  v  višini
10–50% od vrednosti projekta.

4. Način oddaje ponudb:
– ponudniki morajo oddati svoje ponud-

be na izpolnjenem razpisnem obrazcu (iz
razpisne dokumentacije) z vtipkanimi po-
dakti;

– ponudbe morajo biti poslane v zapr-
tem ovitku z označbo “Ne odpiraj – Ponud-
ba za mladinski projekt!” in opremljene z
naslovom, oziroma jasno navedbo ponudni-
ka. Če je dokumentacija v več ovitkih, mora
biti vsak ovitek tako opremljen in zapored-
no označen.

– ponudbe z ustrezno dokumentacijo mo-
rajo ponudniki poslati na naslov: Urad RS
za mladino, Mešana komisija za mladinska
vprašanja, Šmartinska 134a, 1000 Ljublja-
na.

5. Razpisni rok
Mešana komisija za mladinska vpraša-

nja bo upoštevala le tiste ponudbe, ki bodo
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prispele na naslov Urada RS za mladinsko
do 12. ure, 15. januarja 1997 ali poslane
priporočeno po pošti do vključno 15. ja-
nuarja 1997. Ponudniki bodo prejeli potrdi-
lo o prevzemu ponudbe.

6. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki oziroma predstav-
niki ponudnikov, ki se izkažejo s pisnim
pooblastilom, bo 22. januarja 1997 ob 12.
uri v prostorih Urada RS za mladino, Šmar-
tinska 134a, Ljubljana.

7. Izvedba razpisa:
– pravočasno prispele, pravilno oprem-

ljene in popolne ponudbe bo obravnavala
Mešana komisija za mladinska vprašanja
imenovana pri Uradu RS za mladino,

– nepravočasno prispele ponudbe komi-
sija ne bo odpirala in jih bo ponudnikom
vrnila neodprte,

– nepravilno opremljene oziroma odda-
ne ponudbe bo komisija v postopku odpira-
nja zavrnila,

– ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
podatkov v razpisnem obrazcu, bo komisija
zavrnila kot nepopolne in jih v nadaljevanju
ne bo obravnavala,

– ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izbiranju v zakonitem
roku,

– vsak izbran izvajalec projektov bo v
nadaljnjem roku 30-ih dni od sklepa o izbi-
ri, pozvan k sklenitvi pogodbe,

– končni obseg sredstev, namenjenih so-
financiranju in njihova razdelitev bo dolo-
čena po sprejemu proračuna Republike Slo-
venije za leto 1997.

Razpisno dokumentacijo (razpisne
obrazce in pojasnila) ter vse dodatne infor-
macije ponudniki dobijo na Uradu RS za
mladino, vsak delovni dan med 12. in 14.
uro, telefon 061/446-326 ali 446-903, faks
445-598.

Ta javni razpis velja za obdobje med
1. 1. 1997 in 31. 12. 1997. Za obdobje med
1. 9. 1997 in 31. 12. 1997 bo sledil še eden
javni razpis.

Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Urad RS za mladino

Št. 128/96 Ob-5045

Občina Ajdovščina, 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 izvajalca del za izgradnjo

infrastrukture sistema javnega
alarmiranja – 2. faza

1. Naročnik: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, Ajdovščina.

2. Predmet razpisa: dopolnitev sistema
alarmiranja v Občini Ajdovščina – montira-
nje sirene s pripadajočo linijsko opremo na
obstoječih in na novo predvidenih lokaci-
jah.

3. Orientacijska vrednost 2,300.000 SIT.
4. Rok izvedbe: rok pričetka del je ja-

nuar 1997, zaključek del pa 15. marca 1997.
5. Vsebina ponudbe: v skladu z 12. čle-

nom odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94). Morebitne dopolni-
tve morajo biti prikazane ločeno:

– ime ponudnika oziroma firme,

– dokazilo o registraciji podjetja in de-
javnosti,

– reference,
– cena po posameznih postavkah (po pri-

loženem popisu del) in skupna vrednost,
– plačilni pogoji,
– vzorec pogodbe,
– veljavnost ponudbe.
Ponudnik je dolžan priložiti ponudbi spi-

sek opreme, garancijskim rokom in izdelo-
valcem opreme.

6. Merila za izbor:
– izpolnjevanje vseh razpisnih pogojev;
– ponudbena cena (najcenejši ponudbe-

nik ni nujno najugodnejši),
– plačilni pogoji, (način plačila in fik-

snost cen),
– strokovna usposobljenost izkazana

skozi kadrovsko zasedbo in opremljenost,
– rok izvedbe, garancijski roki,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– dodatne ugodnosti,
– pooblastilo Ministrstva za obrambo za

opravljanje tovrstnih nalog.
Naročnik si pridržuje pravico o manjšem

obsegu del (glede na sredstva), ali odstop
od podpisa pogodbe. V obeh primerih po-
nudniki nimajo pravice do uveljavljanja od-
škodnine iz tega naslova.

7. Razpisno dokumentacijo dobijo inte-
resenti po pošti ali neposredno na Občini
Ajdovščina od 8. do 12. ure, v roku 8 dni po
vplačilu kupnine v znesku 5.000 SIT za
stroške razpisne dokumentacije na žiro ra-
čun št. 52010-630-7043. Pristojbina se po-
nudnikom ne vrača.

Ponudniki, ki bodo v zgoraj navedenem
roku dvignili razpisno dokumentacijo in se
bodo udeležili javnega razpisa, morajo svo-
jo ponudbo izdelati v skladu z 12. členom
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil in v skladu
z razpisnimi pogoji, ki so sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti kuver-
ti z naslovom naročnika in ponudnika: z
oznako “Ne odpiraj – ponudba:”, do petka,
6. 12. 1996 do 13. ure.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za dostavo ponudb, v pro-
storih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
(sejna soba) s pričetkom ob 13. uri.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje 30 dni od dneva odpiranja po-
nudb.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bite na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, tel. 065/61-049, faks
065/62-403, vsak delovnik od 8. do 12. ure
(Ivo Krušec).

Občina Ajdovščina

Št. 603-II/96 Ob-5047

Javni razpis
za izbiro dobavitelja likalno-sušilnega

stroja
1. Investitor: Brdo – protokolarni servis

Kranj, Predoslje 39.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

likalno-sušilnega stroja, kapacitete likanja
40 kg na uro s 50% vlago, dolžina valja
1.800 mm, premer valja 400 mm, regulacija
brzine vrtenja od 1,3 do 6 m v minuti, pokri-

vanje likalne površine do 270% valja, pri-
klop na plin.

3. Razpisni pogoji: dobavitelj, ki želi so-
delovati na javnem razpisu lahko dvigne
dodatno razpisno dokumentacijo v hotelu
Kokra na Brdu pri Kranju, vsak delovnik od
8. do 14. ure, pri Mileni Žbogar.

4. Ocena vrednosti opreme je 2,300.000
SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– cena in plačilni pogoji,
– reference.
6. Lokacija objekta: hotel Kokra Brdo

pri Kranju – pralnica.
7. Rok dobave: najkasneje pet tednov po

izvršitvi naročila.
8. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti kuverti z oznako “Ponudba – Ne od-
piraj” do 17. 12. 1996 do 24. ure na naslov
investitorja.

9. Javno odpiranje ponudb bo 20. 12.
1996 ob 8. uri v hotelu Kokra na Brdu pri
Kranju.

10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni 22. 12. 1996.

Brdo – protokolarni servis
Kranj

Ob-5046

Na podlagi določil statuta Občine Bo-
rovnica (Naš časopis, marec 1995), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavljamo

javni razpis
za nakup športnega semaforja za
košarko ter izdelavo inštalacije za

priklop in montažo
1. Investitor: Občina Borovnica, Papler-

jeva 22, Borovnica.
2. Predmet razpisa:
a) nakup športnega semaforja za košar-

ko v Osnovni šoli dr. Ivana Korošca v Bo-
rovnici:

– 1 kom osnovna plošča semaforja
SPS20 s komandnim pultom,

– 1 par akcijski čas s prikazom časa tek-
me,

– 1 kom zaščitna mreža osnovne plošče
semaforja,

* možnost dograditve table za osebne
napake in odštevanje kazni igralcu.

b) priprava instalacije za priklop sema-
forja ter montaža športnega semaforja in
zaščitne mreže.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,000.000 SIT.

4. Vsebina ponudbe:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponudbena cena, rok dobave in način

plačila,
– sodna registracija,
– garancijska doba,
– servisiranje,
– eventuelne druge elemente, ki investi-

torju lahko dokažejo ugodnost ponudbe,
– reference za področje in obseg razpi-

sanih del.
5. Rok za izvedbo del je januar 1997.
6. Ponudbe na javni razpis dostavite v

roku 10 dni po objavi javnega razpisa do
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12. ure na Občino Borovnica, Paplerjeva 22,
1353 Borovnica, v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – Javni razpis za nakup šport-
nega semaforja za košarko ter izdelavo in-
štalacije za priklop in montažo.”

7. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo vročene pravočasno in bodo pravil-
no opremljene. Nepopolne ponudbe bodo
izločene. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan ob 8. uri v prostorih Občine Borov-
nica.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Borovnica

Ob-5048

Na podlagi zakona o zagotavljanju sred-
stev za nekatere nujne razvojne programe
Republike Slovenije v vzgoji in izobraževa-
nju (Ur. l. RS, št. 13/94) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za šolstvo in šport (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja

javni razpis
PO3-96/97 za dobavo programske

opreme za šolstvo v Republiki Sloveniji
Predmet razpisa
I. Ministrstvo potrebuje za potrebe slo-

venskega šolstva (v nadaljnjem besedilu: šo-
le) licenčno programsko opremo za osebne
računalnike Intel arhitekture. V ta namen
želi kupiti v letu 1997 naslednjo program-
sko opremo za skupno predvidoma 3000
računalnikov:

1. operacijski sistem (okolje), ki omogo-
ča delo v tekstovnem in grafičnem načinu
(zahtevana podpora za kodne tabele 437,
852 in 1250),

2. mrežni operacijski sistem za vzposta-
vitev lokalnega računalniškega omrežja na
posamezni šoli. Na posamezni šoli je veči-
noma 10–25 računalnikov, v mrežo bo po-
vezana učilnica (ca. 9–18 računalnikov), do-
datno tudi računalniki v knjižnici, zbornici,
kabinetih, pri ravnatelju itd.,

3. programsko opremo za oblikovanje
besedil (grafično okolje),

4. programsko opremo za delo s pregled-
nicami (grafično okolje),

5. programsko opremo za grafične pred-
stavitve (grafično okolje),

6. programsko opremo za delo z zbirka-
mi podatkov (grafično okolje),

7. programsko opremo za računalniško
grafiko in risanje (grafično okolje),

8. programsko opremo za računalniško
programiranje (grafično okolje),

9. drugo programsko opremo, za katero
ponudnik smatra, da je primerna za delo v
šolah,

10. programsko opremo na CDROM me-
dijih za katero ponudnik smatra, da je pri-
merna za delo v šolah.

Ponudniki morajo oddati ponudbo, ure-
jeno po posameznih točkah povpraševanja,
ki mora v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93,
19/94) vsebovati postavke v naslednjem
vrstnem redu:

A) Skupni del:
1. Krovno izjavo, ki mora biti žigosana

in podpisana s strani odgovorne osebe po-
nudnika. Vsebovati mora navedbo števila
strani, ki sestavljajo ponudbo ter vsebino
ponudbe po straneh.

2. Kopijo vseh registracijskih listov.
3. Za pravne osebe obrazec BON1,

BON2 oziroma BON3, ki mora biti za vsa-
ko odpiranje ponudb izdan največ 30 dni
pred istim odpiranjem ponudb.

4. Dokazila o načinu povezave z more-
bitnimi principali.

5. Izjavo ponudnika in morebitnega prin-
cipala, da bosta v času veljavnosti sklenjene
pogodbe o novostih s področja pogodbe red-
no obveščala pooblaščene predstavnike mi-
nistrstva in jim zagotavljala nove različice
dobavljene programske opreme za preizku-
šanje.

6. Izjavo ponudnika o nudenju pomoči
končnim uporabnikom v šolah pri vgrajeva-
nju in uporabi ponujene programske opre-
me. Navedeni naj bodo način izvajanja po-
moči, pogoji za nudenje pomoči v času ve-
ljavnosti pogodbe in po preteku tega obdob-
ja ter reference delavcev, ki bodo
zagotavljali pomoč.

7. Izjavo ponudnika in morebitnih prin-
cipalov, da bosta v času veljavnosti sklenje-
ne pogodbe zagotavljala tudi drugim jav-
nim vzgojno-izobraževalnim organizacijam
vsaj enake pogoje nabave programske opre-
me, kot bodo opredeljeni v pogodbi z mini-
strstvom.

8. Ugodnosti, ki jih ponudnik nudi mini-
strstvu.

9. Predlog izhodišč ponudnika za skleni-
tev pogodbe v primeru, da bo izbran za naj-
ugodnejšega ponudnika za eno ali več točk
povpraševanja.

10. Izjavo o sodelovanju delavcev po-
nudnika pri testiranju programske opreme.

11. Druge podatke in/ali izjave, za kate-
re ponudnik meni, da so pomembni za vse-
binsko dopolnitev ponudbe.

B) Po posameznih točkah ponudbe:
1. Kratek opis ponujene programske

opreme, vzorec ponujene programske opre-
me (medij za distribucijo in uporabniška
literatura) in vzorec eventuelnih didaktič-
no-metodičnih navodil za uporabo program-
ske opreme za področje dela za katero je
programska oprema namenjena.

2. Dokazila o posedovanju avtorskih pra-
vic za ponujeno programsko opremo.

3. Dokazila o morebitnem dosedanjem
aktivnem sodelovanju ponudnika pri uvaja-
nju ponujene programske opreme v šole.

4. Opis morebitnega dosedanjega finan-
ciranja razvoja ponujene programske opre-
me s strani kateregakoli ministrstva v Re-
publiki Sloveniji in opis morebitnih obvez-
nosti ponudnika, ki iz tega izhajajo.

5. Opredelitev pogojev pod katerimi bo-
do lahko udeleženci v pedagoškem procesu
(učitelji, učenci, dijaki, študenti) ponujeno
licenčno programsko opremo uporabljali tu-
di na računalniku na svojem domu, ločeno
na uporabo iste licence in nakup dodatnih
licenc.

6. Opredelitev cen v SIT z vključenim
prometnim davkom za ponujeno program-
sko opremo v skladu z zahtevami naročni-
ka, fco lokacija kupca, ločene na licenco,

komplete medija za distribucijo in komplete
literature (uporabniški priročniki, morebit-
na didaktično-metodična navodila) ter do-
bavne roke.

7. Izjavo, kako bosta ponudnik in more-
bitni principal v času veljavnosti sklenjene
pogodbe sodelovala z ministrstvom in šola-
mi pri uvajanju programske opreme v šole.

8. Izjavo, kako bosta ponudnik in more-
bitni principal v času veljavnosti sklenjene
pogodbe prilagajala ponujeno programsko
opremo zahtevam uporabe v slovenskem
prostoru (opredelita naj tudi vsebino, način,
roke in pogoje izvedbe prilagajanja).

9. Opredelitev garancijskih pogojev,
vzdrževalnih pogojev, pogojev podaljšanja
pogodbe in drugih pogojev, ki se nanašajo
na ponujeno programsko opremo.

C) Ponudnik mora v ponudbi navesti
možnost dobave programske opreme za šo-
le vsaj v naslednjih treh različicah:

1. licence za celotno slovensko šolstvo,
2. licence za posamezno šolo,
3. licence za posamezni računalnik v slo-

venskem šolstvu.
D) Ponudnik mora v ponudbi navesti na-

čin plačila za odkup licence posamezne pro-
gramske opreme:

1. nakup licenc s takojšnjim plačilom,
2. možnostjo sklenitve pogodbe o vzdr-

ževanju (redne nadgradnje),
3. druge načine plačila, ki jih ponudnik

nudi ministrstvu.
Ministrstvo bo licence za programsko

opremo za potrebe šolstva pridobivalo in
plačevalo sukcesivno, v skladu s potrebami
in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Orientacijska vrednost
Predvidena sredstva za leto 1997 znaša-

jo okvirno 130,000.000 SIT.
Merila za izbor izvajalcev
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo mini-

strstvo poleg določil odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) upo-
števalo še:

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi in željami naročnika,

– kakovost ponujenih didaktično-meto-
dičnih navodil za uporabo programske opre-
me za področje dela za katero je program-
ska oprema namenjena,

– mnenja in ocene strokovnih inštitucij o
uporabnosti programske opreme in ponuje-
nih didaktično-metodičnih navodil v šolah,

– dostopnost uporabniške literature v slo-
venskem jeziku,

– pripravljenost ponudnika za sodelova-
nje pri uvajanju ponujene programske opre-
me v šole,

– prilagojenost programske opreme zah-
tevam uporabe v slovenskemu prostoru,

– razmerje cena/kvaliteta ponujene pro-
gramske opreme,

– višino ocenjenih stroškov, ki so pove-
zani z uporabo ponujene programske opre-
me v šolstvu,

– reference pri uporabi ponujene pro-
gramske opreme v Republiki Sloveniji in v
tujini,

– reference pri uporabi ponujene pro-
gramske opreme na vzgojno-izobraževal-
nem področju.

Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-
ugodnejši ponudnik.
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Razno
1. Oddaja ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in naročnika, z oznakama “Ne odpiraj -
ponudba” ter “javni razpis PO3-96/97”, na
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana, soba 5 v pritlič-
ju, najkasneje v:

– petek, 7. februarja 1997 do 9.45 in/ali
– petek, 9. maja 1997 do 9.45 in/ali
– petek, 5. septembra 1997 do 9.45.
2. Razpisna dokumentacija bo za vsako

odpiranje ponudb na razpolago 60 dni pred
istim odpiranjem ponudb na Zavodu Re-
publike Slovenije za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, soba 5 v pritličju, pri Kata-
rini Porenta.

3. Informativni dnevi
Ministrstvo bo organiziralo informativ-

ne dneve, kjer bodo ponudniki lahko dobili
dodatne informacije o razpisu, na Zavodu
Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska
28, Ljubljana, soba 28/II in sicer:

– petek, 20. decembra 1996 ob 10. uri,
– petek, 14. marca 1997 ob 10. uri,
– petek, 20. junija 1997 ob 10. uri,
Ministrstvo si pridržuje pravico, da bo

organiziralo tudi dodatne informativne dne-
ve. V tem primeru bo ministrstvo v Urad-
nem listu RS objavilo datume dodatnih in-
formativnih dnevov.

4. Odpiranje ponudb
Javna odpiranja ponudb bodo v:
– petek, 7. februarja 1997 ob 10. uri,
– petek, 9. maja 1997 ob 10. uri,
– petek, 5. septembra 1997 ob 10. uri, na

Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Po-
ljanska 28, 1000 Ljubljana, soba 28/II, na
katerega so vabljeni predstavniki ponudni-
kov z ustreznim pisnim pooblastilom.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
ponudniki pisno obveščeni v zakonitem ro-
ku. Ministrstvo si pridržuje pravico, da o
izbiri posamezne programske opreme odlo-
ča na podlagi testiranja te opreme, o čemer
obvesti ponudnike.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 4229 Ob-5049

Javno podjetje Ljubljanski potniški pro-
met (LPP), Celovška 160, Ljubljana, objav-
lja na podlagi sklepa Nadzornega sveta Hol-
dinga mesta Ljubljane naslednji

javni razpis
za nakup avtobusov za mestni in

primestni potniški promet
1. Predmet  javnega  razpisa  je  nakup

21 avtobusov in sicer:
– 15 členastih, nizkopodnih avtobusov

za mestni potniški promet,
– 2 enojna nizkopodna avtobusa za mest-

ni potniški promet,
– 4 standardni, enojni avtobusi za pri-

mestni potniški promet.
2. Okvirna vrednost vozil pod 1. točko je

900,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico, da naroče-

ne količine avtobusov, glede na razpoložlji-
va sredstva, delno odstopajo od razpisanih.
V tem primeru ponudniki nimajo pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

3. Ponujeni avtobusi morajo biti kon-
struirani in izdelani tako, da bo nosilna kon-

strukcija avtobusa, v obdobju 8 let, prenesla
statične in dinamične obremenitve, ki na-
stopajo pri obratovanju na progah LPP.

Avtobusi morajo biti izdelani v skladu z
razpisno dokumentacijo “Opis zahtev, stan-
dardov in normativov za avtobuse JP LPP”.

4. Ponudniki lahko dobijo razpisno do-
kumentacijo na sedežu LPP, Celovška 160,
Ljubljana, v tajništvu MPP, I. nadstropje,
vsak delovni dan v času razpisa, od 8. do
13. ure. Pri dvigu razpisne dokumentacije
morajo predložiti potrdilo o plačilu 30.000
SIT za izdelavo dokumentacije na žiro ra-
čun št. 50104-601-25781, z namenom naka-
zila “plačilo razpisne dokumentacije” ali po-
trdilo o plačilu na glavni blagajni LPP v III.
nadstropju, Celovška 160.

5. Zadnji  rok  za  dobavo  avtobusov  je
20. julij 1997.

6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji, ki ne

sme biti starejše od 30 dni,
– bonitetno poročilo (BON 1, BON 2,

BON3), ki ne sme biti starejše od 2 mese-
cev,

– podpisani predlog pogodbe s ceno za
ponujene avtobuse, fco Ljubljana, Celovška
160, vključujoč vse dajatve,

– veljavnost ponudbe, ki ne sme biti kraj-
ša od 30 dni od dneva odpiranja ponudb,

– rok plačila s plačilnimi pogoji,
– rok dobave,
– garancijske pogoje,
– dokazilo (seznam referenc) o že izde-

lanih enakih avtobusih kot so ponujeni, ter
za katerega naročnika so bili izdelani,

– firmo proizvajalca šasije in karoserije,
– način zavarovanja izpolnitve pogodbe

v pogodbenem roku.
7. Za resnost ponudbe mora ponudnik k

ponudbi predložiti akceptni nalog v višini
5% od ponudbene vrednosti, z izjavo, da ga
naročnik lahko vnovči v primeru, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe oziroma ne iz-
polni pogodbe v pogodbeno dogovorjenem
roku. Akceptni nalogi bodo ponudnikom vr-
njeni po zaključenem javnem razpisu, po-
nudniku, ki bo uspel na razpisu, pa po uspe-
šno zaključenem poslu (podpis primopre-
dajnega zapisnika).

8. Posamezni ponudniki lahko kandidi-
rajo za dobavo posameznega tipa avtobusa
ali za vse razpisane avtobuse.

Ponudnik mora omogočiti naročniku
medfazno kontrolo izdelave šasij za naroče-
ne avtobuse.

9. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– skladnost predložene ponudbe z razpi-
snimi pogoji naročnika (tehnični opis),

– referenca ponudnika,
– reference proizvajalca šasije in karo-

serije,
– reference za posamezen ponujeni tip

avtobusa,
– cena in razmerje cena/kakovost,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji,
– zagotavljanje rezervnih delov v Slove-

niji,
– servisiranje in odzivni čas za odpravo

okvar,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku (specialno šolanje voznikov in/ali

mehanikov, dodelitev statusa pooblaščene-
ga servisa LPP-ju za ponujene avtobuse,...).

10. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za izbor dobavitelja raz-
pisanih avtobusov na osnovi meril iz 9. toč-
ke tega razpisa.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, kajti najcenejša po-
nudba ni nujno tudi najugodnejša, temveč
prosto presoja pri izbiri najugodnejšega po-
nudnika v skladu z navedenimi merili.

11. Ponudbe morajo biti poslane pripo-
ročeno po pošti na naslov: Ljubljanski pot-
niški promet, Celovška 160, 1000 Ljubljana
ali oddane osebno v vložišču LPP.

Ponudbe morajo biti zapečatene in vidno
označene z napisom: “ne odpiraj – ponudba
za avtobuse LPP”. Na kuverti mora biti na-
veden točen naslov ponudnika.

Rok za oddajo ponudb je do vključno
petka, 20. decembra 1996 do 12. ure.

Prepozne, nepravilno opremljene, nepo-
polne ali nejasne ponudbe, bo komisija izlo-
čila iz nadaljnjega postopka. Prav tako bo-
do izločene vse ponudbe, za katere se bo
ugotovilo, da temeljijo na neresničnih na-
vedbah ali podatkih.

12. Javno odpiranje ponudb bo 20. de-
cembra 1996 ob 14. uri v sejni sobi LPP,
Celovška 160, V. nadstropje.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni, morajo komisiji za odpiranje ponudb,
predložiti pisno pooblastilo.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
do 10. januarja 1997.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet

Št. 281 Ob-5050

Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinškova ulica 12, Ljubljana (v nadaljeva-
nju: naročnik), skladno z odredbo o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro usposobljenih serviserjev

naročnikove računalniške opreme, ki je
izven garancijskega roka

1. Predmet razpisa je izbor ponudnikov,
ki so registrirani za servisiranje računalniške
opreme in imajo zaposlene usposobljene
serviserje računalniške opreme. Podrobnej-
ši opis pogojev je predstavljen v razpisni
dokumentaciji.

2. Predmet servisiranja je vsa računal-
niška oprema, ki ni več v garanciji (raču-
nalniki, prenosniki, tiskalniki, modemi,
mrežno okolje,...). Omenjena oprema se na-
haja na Centralni službi RZZ, na Območ-
nih  enotah  RZZ  in  na  Uradih  za  delo
RZZ.

3. Urejena ponudba mora vsebovati po-
leg elementov, ki so navedeni v odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94, 12. člen) še elemente, ki so dodatno
navedeni v razpisni dokumentaciji.

4. Kriteriji in merila za izbor ponudni-
kov:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom,
– poznavanje okolja naročnika,
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– usposobljenost in sposobnost ponudni-
ka za izvajanje zahtevanih storitev,

– izpolnjevanje formalnih zahtev, opre-
deljenih v tem javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji k temu javnemu razpisu,

– reference ponudnika v Republiki Slo-
veniji.

5. Upoštevaje vse kriterije in merila za
izbor ponudnikov, naročnik ni dolžan izbra-
ti najcenejšega ponudnika.

6. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
več ponudnikov.

7. Z izbranimi ponudniki bo naročnik
sklenil pogodbe o vzdrževanju in servisira-
nju računalniške opreme, ki ji je potekel
garancijski rok. Naročnik bo sklenil pogod-
be z izbranimi ponudniki za dobo enega leta
z možnostjo podaljšanja pogodbe. Predvi-
den rok za sklenitev pogodb je januar 1997.

8. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 11. de-
cembra 1996 med 10. in 12. uro na RZZ,
Glinška 12, Ljubljana v vložišču – soba št. 4
v kletnih prostorih. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti poobla-
stilo ponudnika v dveh izvodih in dokazilo
o vplačilu 10.000 SIT na žiro račun RZZ št.
50106-603-44712 pri agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija – servis RZZ 97”. En izvod
pooblastila bo potrjen vrnjen ponudniku.

9. Ponudniki, ki so že dvignili razpisno
dokumentacijo za javno naročilo “Servis
10/96” (objavljen v Ur. l. RS, št. 58-59,
25. oktobra 1996), lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo brezplačno.

Potrebujejo le pooblastilo za dvig razpi-
sne dokumentacije v dveh izvodih.

10. Dodatne informacije k temu javne-
mu naročilu lahko dobite vsak delavnik med
9. in 11. uro na RZZ Informatika, Tržaška 2,
Ljubljana, pri Logar Andreju, tel.
061/215-834.

11. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli ori-
ginalno razpisno dokumentacijo k temu jav-
nemu razpisu.

12. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba – servis RZZ 97”. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti napisano ime in naslov
ponudnika. Ponudbe morajo prispeti na na-
slov: Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, Ljubljana, do petka
20. decembra 1996 do 11. ure. Komisija bo
obravnavala samo ponudbe, ki bodo prispe-
le pravočasno in bodo pravilno opremljene.
Nepopolne ponudbe bodo izločene iz obrav-
nave. Prav tako bodo izločene vse ponudbe,
za katere se bo v kateremkoli delu postopka
ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnič-
ne podatke.

13. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pisnim
pooblastilom, bo v ponedeljek 23. decembra
1996 ob 10. uri na RZZ, Glinška 12, Ljublja-
na, v sejni dvorani v kletnih prostorih.

14. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v zakonitem roku.

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-5051

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in 1. od-

stavka 13. člena zakona o računovodstvu
(Ur. l. SFRJ, št. 12/89, 35/89, 42/90 in
61/90) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

računovodskih del
1. Naročnik: Filmski studio Viba film

Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

opravljanje računovodskih del.
2.1. Pod računovodska dela spada vode-

nje poslovnih knjig in obračun plač.
2.2. Pričakovano povprečno število po-

slovnih dogodkov na mesec 1.200.
2.3. Knjiženje in bilanciranje poteka po

računovodskih rešitvah, ki veljejo za javne
zavode.

2.4. Poslovno leto je koledarsko leto.
2.5. Pogodba za opravljanje del se skle-

pa za leto 1997 z možnostjo avtomatičnega
podaljševanja.

3. 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).

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference za področje in obseg razpi-
sanih del s poudarkom na strokovnosti;

– cena;
– ustrezna računalniška oprema.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-

formacije na tel. št.  061/320-997 pri Moj-
mirju Koniču.

6. Ponudbo z vso zahtevano dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
izbiro izvajalca računovodskih del FS Viba
film” je potrebno dostaviti v zapečateni ku-
verti, osebno ali poslati do 20. 12. 1996 do
12. ure v tajništvo FS Viba film Ljubljana,
Zrinjskega 9, Ljubljana.

7. Javno odpiranje ponudb bo 20. 12.
1996 ob 13. uri v prostorih FS Viba film
Ljubljana, Zrinjskega 9, Ljubljana, soba
204/II. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

8. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo ustrezale vsem razpisanim pogojem.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Filmski studio Viba film Ljubljana

Št. 52/96 Ob-5055

Na podlagi določbe 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) Mestna občina Ptuj ob-
javlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo ceste na most čez Rogoznico v

Budini pri Ptuju
A) Splošni pogoji
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1.
2. Predmet razpisa: izgradnja ceste na

most čez Rogoznico v Budini pri Ptuju po
projektu, ki ga je izdelala Projekta inženiring
Ptuj, št. proj. 156-19-43/94 (november 95).

3. Orientacijska vrednost objekta: ca.
20,000.000 SIT.

4. Lokacija objekta: Budina pri Ptuju.
5. Vse podatke za izdelavo ponudbe (po-

pis in projekt na vpogled) lahko dobite pri
Purg Antonu v Mestni občini Ptuj, Oddelku
za okolje, prostor in gospodarsko infra-
strukturo, Mestni trg 1, Ptuj (tel.
062/772-731).

6. Rok za pričetek del: 15. 12. 1996.
7. Rok za dokončanje del: v čimkrajšem

času.
B) Plačilni pogoji:
1. Plačilo po opravljenem delu z meseč-

nimi situacijami.
C) Kriteriji za izbiro ponudbe:
– ugodnejša cena, ponujena fiksna cena

do konca gradnje po metodi “ključ v roke”
in odpoved 637. člena ZOR,

– reference,
– krajši izvedbeni rok,
– daljši garancijski rok za izvedbena de-

la,
– predstavitev prednosti, za katere po-

nudnik smatra, da jih ima pred konkurenco.
D) Ponudba mora biti izdelana na način,

ki ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) s priloženimi
naslednjimi izjavami:

– izjava, da so pregledali tehnično doku-
mentacijo, ter da imajo oziroma nimajo pri-
pomb nanjo,

– izjavo, da so proučili terenske prilike
na kraju gradnje, ter da so v ceno vkalkuli-
rali stroške za ureditev deponij in zavarova-
nje gradbišča,

– izjavo, da bo izvajalec zavaroval grad-
njo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo
tudi proti tretji osebi,

– opcija ponudbe mora trajati 30 dni.
E) Zaključek
Ponudbeno dokumentacijo je potrebno

dostaviti v 15 dneh po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure na naslov: Mestna obči-
na Ptuj, Oddelek za okolje, prostor in gos-
podarsko infrastrukturo, Mestni trg 1, 2250
Ptuj v zapečateni kuverti z oznako “Ponud-
ba – gradnja ceste na most čez Rogoznico –
Ne odpiraj”.

Ponudbe se bodo odpirale isti delovni
dan po sprejetju ponudb ob 12. uri v prosto-
rih Oddelka za okolje, prostor in gospodar-
sko infrastrukturo. O izidu izbora bomo po-
nudnike pismeno obvestili v roku 15 dni. V
kolikor se izteče 15. dan na dela prosti dan
(sobota, nedelja, praznik), se ponudbe lah-
ko oddajo še naslednji delovni dan do 12.
ure.

Mestna občina Ptuj

Ob-5057

Komisija Evropske unije v imenu Obči-
ne Ilirska Bistrica za projekt Timav, Inte-
gralna zaščita povodja Timava, preprečeva-
nje onesnaževanja (SL-9403.02.01-02), ki
se financira iz sredstev PHARE v okviru
programa prekomejnega sodelovanja v Slo-
veniji objavlja

javni razpis
za izgradnjo kanalizacije v Ilirski

Bistrici
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. Iz teh dežel morajo izvirati
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tudi materiali in oprema, ki se bodo vgraje-
vali ter storitve, ki se bodo izvajale po skle-
nitvi pogodbe.

1. Predmet
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca del

za izgradnjo kanalizacije v Ilirski Bistrici.
Predmet ponudbe predstavljajo nasled-

nja dela:
– kanalizacija Sušec,
– rekonstrukcija kanalizacije v Cankar-

jevi ulici,
– kanalizacija Gabrje.
Razpoložljiva sredstva za razpisana dela

znašajo 360.000 ECU iz programa PHARE
ter 10,300.000 SIT iz sredstev Občine Ilir-
ska Bistrica.

Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe, rok dokončanja del pa 6
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 zadnjih
treh letih v višini 3,000.000 ECU,

– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj enem projektu v zad-
njih petih letih, ki je po naravi in zapleteno-
sti primerljiv z razpisanimi deli.

2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno do-

kumentacijo na naslovu: Vodnogospodarski
inštitut (VGI), Hajdrihova 28, 1000 Ljub-
ljana, ob vplačilu nevračljivega zneska v
višini 28.000 SIT na žiro račun št.
50106-603-50615 ali v protivrednosti v kon-
vertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
50100-620-133-27620-6208/1 pri NLB Trg
revolucije 1, Ljubljana s pripisom “Za po-
nudbeno dokumentacijo”.

Razpisno dokumentacijo bo mogoče
prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu.
V licitacijskem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpi-
sno dokumentacijo. Razpisna dokumentaci-
ja je na razpolago ponudnikom od datuma
objave razpisa dalje, po predhodnem tele-
fonskem naročilu in dogovoru o datumu in
načinu prevzema. Na željo bomo ponudni-
ku dokumentacijo pravočasno poslali s ku-
rirsko pošto na stroške ponudnika, vendar
ne prevzamemo nikakršne odgovornosti za
izgubo ali prepozno dostavo.

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. Ponudbe morajo biti oddane do
30. januarja 1997, do 11. ure po lokalnem
času na naslovu, navedenem v razpisni do-
kumentaciji. Odpiranje ponudb bo javno,
istega dne ob 11.30. Predstavniki ponudni-
kov, ki želijo biti prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti pismeno pooblastilo fir-
me, ki jo zastopajo.

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.

Občina Ilirska Bistrica

The Commission of the European Union
on behalf of the Community of Ilirska Bis-

trica for a project Timav, Integrated protec-
tion of Timav catchment area, Pollution pre-
vention (SL-9403.02.01-02), financed from
PHARE funds in the framework of the
Cross-Border Cooperation Programme in
Slovenia

Issues an Invitation to Tender
for Construction of a Sewage System in

Ilirska Bistrica
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the member
states of the European Union, or of the ben-
eficiary countries of the PHARE pro-
gramme. Supplies and services offered must
originate from the above states.

1. Subject
The invitation to tender for selection of a

supplier of works for construction of a sew-
age system in Ilirska Bistrica is issued for
the following works:

– sewage system in Sušec,
– reconstruction of a sewage system in

Cankarjeva ulica,
– sewage system in Gabrje.
The budget available for the contract

amounts to 360,000 ECU out of the PHARE
funds and 10,300.000 SIT out of the funds
of the Community of the Ilirska Bistrica.

The works should start immediately upon
the signing of the contract, while the works
should be completed in 6 months.

Tenders for construction works should
be submitted only by companies meeting
the minimum qualifying criteria including
but not limited to:

– annual turnover in construction works
performed over the last three years amount-
ing to 3,000.000 ECU,

– successful experience as prime con-
tractor in construction works over the last
five years on at least one project of a com-
parable nature and complexity to the works
tendered.

2. Tender documents may be obtained
from the address: Water Management Insti-
tute (VGI), Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,
against payment of a nonreinbursable fee of
28.000 SIT (Slovenian Tolars), or equiva-
lent in a convertible currency. Payments in
SIT should be made by a bank transfer to
the A/C No. 50106-603-50615, while for-
eign currency payments should be made to
the A/C No: 50100-620-133-27620-6208/1
at Nova Ljubljanska banka d.d., Trg revolu-
cije 1, Ljubljana with a reference “for ten-
der documents”.

Submission of payment certificate will
allow tenderers to obtain the tender docu-
ments. Upon tenderer’s request and against
payment the documents will be promptly
dispatched by courier but no liability can be
accepted for loss or late delivery. Only ten-
derers purchasing the tender documents will
be eligible to submit their tenders.

All tenders must be accompanied by a
tender bond in the amount corresponding
to 2% of the tender price in Slovenian
Tolars or equivalent in a convertible cur-
rency.

3. Submission of tenders
Tenders must be received on 30 January

1997 at the latest at 11.00 am (local time) at
the address stated in the tender documents.
The opening session will be public and will

take place the same day at 11.30 am. The
representatives of the tenderers, wishing to
attend the opening of tenders, must submit a
written authorisation to represent their com-
pany. Tenderers requiring any further clarifi-
cation on the tenders may contact Mr. Igor
Kovačič, dipl. ing, VGI, Hajdrihova 28,
Ljubljana, phone: +386-61 12-64-122 or
+386-61 17-75-300, fax:+386-61 12-64-162.

The Community of Ilirska Bistrica

Št. 115-07-001/96 Ob-5058

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5, 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 organizacijo in izvedbo prehrane

študentov Univerze v Ljubljani
in Univerze v Mariboru v letu 1997
1. Predmet razpisa je organizacija in

izvedba prehrane študentov Univerze v
Ljubljani in Univerze v Mariboru v letu
1997 - priprava študentskih kosil - in sicer
v Ljubljani, Mariboru, Celju, Velenju, Kra-
nju, Novem mestu, Kopru, Piranu in Novi
Gorici.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudba kosil,
– kvaliteta hrane (specifična teža kosi-

la),
– priprava jedi v lastni kuhinji,
– možnost prehranjevanja študentov - in-

validov,
– konkurenčnost cen,
– oddaljenost lokalov od visokošolskih

ustanov in študentskih domov,
– reference ponudnika,
– morebitne druge ugodnosti.
Najcenejša ponudba ne pomeni najugod-

nejše ponudbe.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in na-

slov ponudnika, podatke iz 2. točke tega
razpisa, overjena dokazila o registraciji pod-
jetja, za obrtnike pa overjeno dovoljenje pri-
stojnega organa in dokazilo o opravljenem
preventivnem zdravstvenem nadzoru, ki ni
starejše od treh mesecev.

4. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo v času trajanja razpisa na
Študentskem servisu, Borštnikov trg 2,
Ljubljana in na Študentski organizaciji Uni-
verze v Mariboru, Gosposvetska 83, Mari-
bor, vsak delovni dan med 9. in 11. uro, kjer
prejmejo tudi podrobnejše informacije.

5. Ponudbe pošljite priporočeno, v zapr-
tih kuvertah na naslov: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova ul. 5,
Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj - prehra-
na študentov”.

6. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bo-
do pravilno opremljene in bodo prispele na
naslov naročnika do 26. 12. 1996. Prepoz-
nih in nepopolnih ponudb komisija ne bo
upoštevala.

7. Javno odpiranje ponudb bo 27. 12.
1996 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5/IV, Ljubljana. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo navzoči pri odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nikov za zastopanje.
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8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Z
izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil po-
godbo v 15 dneh od izbire.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-5063

Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Ljubljana, Prešernova 10, objavlja
na podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za dobavo spletnega (Windows NT)

strežnika
1. Predmet razpisa je dobava enega splet-

nega strežnika z okvirno konfiguracijo:
– Pentium 2 x 166 Mhz procesor, 128

Mb RAM, 4 Gb SCSI-2-2 HDD, 3,5”/1,44
Mb FDD, CD ROM, SVGA grafična kartica
(pospeševalnik) 2Mb RAM, 17” SVGA
barvni monitor, ohišje stolp, SLO tipkovni-
ca, miška, dve mrežni kartici (UTP vtični-
ca), modem V.34 ter:

– Windows NT 4.0 Server + 10 licenc.
2. Ponudba mora vsebovati: specifikaci-

jo ponujene opreme; ime in naziv firme s
podatki o registraciji podjetja in njegovi de-
javnosti; dokazilo o vsaj dveletnem delova-
nju na slovenskem trgu; referenčno listo;
čas veljavnosti ponudbe 45 dni; ugodnosti
po lastni presoji; dobavni rok do 4 tedne;
garancijski rok 2 leti ali več; odzivni čas v
primeru okvare; končno ceno z vključenim
morebitnim popustom in prometnim dav-
kom ter pogoje plačila.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: celovitost ponudbe, reference
ponudnika, dosedanje sodelovanje s Can-
karjevim domom, garancijska doba, organi-
ziran servis z odzivnim časom popravila,
cena in plačilni pogoji. Najcenejša ponudba
ni nujno najugodnejša ponudba.

4. Rok za oddajo pisnih ponudb je 17. 12.
1996 na naslov Cankarejv dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba za spletni strežnik”.

Dodatne informacije dobite 11. 12. 1996
in 12. 12. 1996 od 9. do 11. ure na tel.
1767-196.

5. Odpiranje ponudb bo 20. 12. 1996 ob
9. uri v Cankarjevem domu (sejna soba, I.
nadstropje). Ponudniki bodo o izbiri obveš-
čeni v zakonitem roku po odpiranju ponudb.

Cankarjev dom

Ob-5064

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
jalce javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-
stilu Občine Jesenice, objavlja Dominvest
Jesenice

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del pri gradnji prostora

za pridrževanje na policijski postaji
Jesenice

1. Naročnik del je Občina Jesenice.
2. Razpisno  dokumentacijo  lahko  do-

bijo  ponudniki  takoj  po  objavi  razpisa  od
8.  do  12.  ure  vsak  delovni  dan  pri

Dominvestu  Jesenice,  Pod  Gozdom  2,
Jesenice, proti nepovratnemu plačilu 10.000
SIT na žiro račun Dominvest Jesenice, št.
51530-601-13474.

3. Predmet razpisa je izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del in opreme po
tehnični dokumentaciji, št. projekta
II/697 - 1/96.

4. Orientacijska vrednost naročila je
3,900.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del je januar
1997, rok dokončanja pa april 1997.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in točen naslov ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra,
– BON 1 in BON 2,
– ponudbeni predračun,
– kalkulacijski elementi,
– rok dokončanja del,
– terminski plan,
– finančne pogoje.
7. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena,
– rok gradnje,
– reference s področja gradnje tovrstnih

objektov.
9. Ponudnik mora dostaviti ponudbo v za-

prti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za dograditev prostora za pridrževanje, poli-
cijska postaja, Jesenice”, na naslov Domin-
vest Jesenice, Titova 18, Jesenice, v roku 15
dni od dneva objave v Uradnem listu RS, pri
čemer prične teči rok z dnevom objave v
Uradnem listu RS.

10. Odpiranje ponudb bo 15. dan od ob-
jave ob 12.15 v prostorih Dominvest Jeseni-
ce, Pod Gozdom št. 2, Jesenice.

11. Vsi ponudniki bodo obveščeni o iz-
biri najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.

Dominvest Jesenice
po pooblastilu Občine Jesenice

Št. 24/96 Ob-5065

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
15/96) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 9/94) Ministrstvo za šolstvo in šport ob-
javlja

javni razpis
za sofinanciranje izvajanja izbranih

programov skupnih nalog na področju
športa v letu 1997

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– Olimpijski komite Slovenije – združe-
nje športnih zvez,

– nacionalne športne zveze,
– organizacije, ki so ustanovljene na pod-

lagi zakona o zavodih in opravljajo naloge
skupnega pomena za šport,

– drugi izvajalci, ki izvajajo programe
skupnega pomena za šport,

II. V letu 1997 bomo sofinancirali na-
slednje programe skupnih nalog:

A) Naloge, skupne vsem segmentom
športa

1. delovanje in program Olimpijskega ko-
miteja Slovenije – združenja športnih zvez,

2. delovanje in program nacionalnih
športnih zvez,

3. sodelovanje z mednarodnimi športni-
mi zvezami in organizacijami ter slovenski-
mi športnimi združenji v sosednjih deželah,

4. strokvone in razvojne naloge, pomem-
bne za šport,

5. strokovno izpopolnjevanje športnih
delavcev,

6. izdajanje strokovne literature ter
znanstveno-raziskovalnih projektov.

B) Infrastruktura na področju športa
7. posodobitev infrastrukture na področ-

ju športa.
C) Vrhunski šport
8. strokovni kader za delo v športnih šo-

lah za nadarjene otroke do 18 let,
9. priprave in nastope športnikov sve-

tovnega in mednarodnega razreda ter pers-
pektivnih športnikov, ko gre za nastope slo-
venskih reprezentanc na evropskih in sve-
tovnih prvenstvih, Univerziadi in tekmova-
njih pod okriljem Mednarodnega
Olimpijskega komiteja.

D) Šport otrok in mladine
10. sklepna tekmovanja osnovnih šol,

srednjih šol, šol s prilagojenim programom
in univerz ter ISF tekmovanja.

E) Šport za vse
11. državne programe za promocijo špor-

ta za vse.
III. Za programsko točko 8 (vrhunski

šport: strokovni kader za delo v športnih
šolah za nadarjene otroke do 18 let) bomo
sofinancirali strokovni kader za delo v šport-
nih šolah na podlagi kriterijev za sofinanci-
ranje programov skupnih nalog iz proraču-
na Republike Slovenije.

Naziv športne šole za posamezno šport-
no panogo lahko pridobi izvajalec (nacio-
nalna športna zveza, klub, šola, podjetje ali
zasebnik), če zadosti prostorskim, kadrov-
skim in drugim zahtevam za strokovno iz-
peljavo programa, ki jih določi nacionalna
športna zveza v dogovoru z Ministrstvom
za šolstvo in šport. Predlog programa mora
utemeljiti nacionalna športna zveza z vidika
nacionalnega pomena in potencialov šport-
ne šole (kadrovski, strokovni in prostorski).
Sofinancirali bomo samo strokovne kadre z
ustrezno visoko ali višjo strokovno izobraz-
bo.

Kandidati morajo svoje vloge oddati na
posebnem obrazcu “Športne šole nacional-
nega pomena”, ki ga dobijo na sedežu sek-
torja za šport.

IV. Nacionalne športne zveze, ki kandi-
dirajo za programske točke:

1 – (delovanje in program OKS-ZŠZ),
2 – (delovanje in program nacionalnih

športnih zvez),
3 – (sodelovanje z mednarodnimi šport-

nimi zvezami in organizacijami ter sloven-
skimi športnimi združenji v sosednjih deže-
lah),

4 – (strokovne in razvojne naloge, po-
membne za šport),

5 – (strokovno izpopolnjevanje športnih
delavcev),

6 – (izdajanje strokovne literature in
znanstveno-raziskovalnih projektov) in

9 – (priprave in nastopi športnikov sve-
tovnega in mednarodnega razreda ter pers-
pektivnih športnikov, ko gre za nastope slo-
venskih reprezentanc na evropskih in sve-
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tovnih prvenstvih, Univerziadi in tekmova-
njih pod okriljem Mednarodnega Olimpij-
skega komiteja) morajo poleg svojega pro-
grama, ki ga potrdi pristojni organ (skupšči-
na ali izvršni odbor izvajalca), priožiti tudi
obrazec “Programi skupnih nalog 1997”, ki
ga dobijo na sedežu sektorja za šport.

V programih nacionalnih športnih zvez
morajo biti opredeljeni vsi predvideni viri
za realizacijo programa.

V. Za programsko točko 11 (državni pro-
grami za promocijo športa za vse) je treba
predložiti projekt programa promocije špor-
ta v Sloveniji, katerega cilji so:

– ozaveščanje državljanov o pomenu
športa za zdravje,

– vključevanje čim večjega števila dr-
žavljanov v športno aktivnost,

– seznanjanje državljanov z različnimi
možnostmi vključevanja v športne aktivno-
sti.

Projekt mora vsebovati finančno kon-
strukcijo z vsemi viri in predvidenim dele-
žem sofinanciranja ministrstva.

Prednost bodo imeli kandidati, ki bodo
za projekt, s katerim kandidirajo, zagotovili
večji del sredstev iz neproračunskih virov.

VI. Za programsko točko 7 (posodobitev
infrastrukture na področju športa) se lahko
prijavijo lokalne skupnosti in nacionalne
športne zveze. Pogoje in kriterije za dodeli-
tev sredstev predpiše Ministrstvo za šolstvo
in šport in jih kandidati dobijo na sedežu
sektorja za šport.

Sofinancirali bomo:
– nujne investicije (20. člen zakona o

financiranju občin) in nadomestne gradnje
v višini do 20% investicijske vrednosti,

– šolske športne objekte (do 15% šol-
skega nadnormativa),

– ostale športne objekte (do 20% inve-
sticijske vrednosti za novogradnje ali pre-
nove bazenov, tehnološke posodobitve pri-
prave vode, šp. semaforjev, preplastitve at-
letskih naprav in drugi večji objekti in na-
prave).

VII. Rok za prijavo programov (razen za
programsko točko 6) je 10. 1. 1997. Za toč-
ko 6 (posodobitev infrastrukture na področ-
ju športa) je rok prijave 28. 2. 1997

VIII. Na podalgi prispelih predlogov bo
Ministrstvo za šolstvo in šport v skladu s
kriteriji oblikovalo letni načrt sofinancira-
nja programov in investicij iz sredstev pro-
računa Republike Slovenije za leto 1997.

IX. Z izvajalci izbranih programov bo-
mo sklenili pogodbe.

X. Svoje programe pošljite na naslov Mi-
nistrstvo za šolstvo in šport, sektor za šport,
Celovška 25, 1000 Ljubljana s pripisom
“Proračun 1997”.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 4115-II/4 Ob-5070

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) po poobla-
stilu Občine Šentilj objavlja Mariborski vo-
dovod

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
izvedbo hišnih priključkov za visoko

cono Očnjak
A) Splošni pogoji

1. Predmet razpisa: izvedba gradbenih,
montažnih in elektro del pri izvedbi hišnih
priključkov za visoko cono Očnjak.

2. Investitor: po pooblastilu Občine Šen-
tilj – Mariborski vodovod, komunalno pod-
jetje, p.o., Maribor, Jadranska c. 24.

3. Predstavnik investitorja:
Tehnično razvojni sektor (TRS) Mari-

borskega vodovoda, Eva Jaki, inž. gr.
Potrebna tehnična dokumentacija za po-

trebe izdelave ponudbe je na razpolago pri
Mariborskem vodovodu od 9. 12. 1996 do
14. 12. 1996.

4. Projektna dokumentacija:
Projekt VVD za visoko cono Očnjak je

izdelala HIGRA, d.o.o., in ENG, d.o.o., iz
Maribora, oktobra 1996.

5. Lokacija objekta: Visoka cona Očnjak.
6. Vrsta razpisanih del:
a) pripravljalna dela,
b) gradbena dela,
c) montažna dela,
d) elektro dela.
7. Pričetek del: predviden pričetek del v

prvem četrtletju 1997 leta.
8. Cena: orientacijska vrednost vseh raz-

pisanih del je 3,500.000 SIT.
9. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference na tovrstnih delih,
– garancija za kvaliteto del,
– ponudbena cena in finančno stanje,
– rok izvedbe del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
10. Rok za dostavo ponudbenega elabo-

rata z vsemi prilogami je do 6. 1. 1997 do
12. ure.

Ponudbe se dostavijo na naslov: Občina
Šentilj, Šentilj št. 69, Šentilj v Slov. gori-
cah.

Odpiranje ponudb bo javno 6. 1. 1997,
istega dne ob 12. uri v sejni sobi Občine
Šentilj.

O izidu najugodnejšega ponudnika bodo
vsi ponudniki pisno obveščeni v roku 15 dni
po opravljenem odpiranju ponudb.

B) Posebni pogoji za oddajo del
1. Ponudnik je dolžan sam temeljito

proučiti vso tehnično dokumentacijo, popi-
se del in zahtevke iz tehničnega poročila ter
investitorja v ponudbi pisno opozoriti na
morebitne napake ali pomanjkljivosti v teh-
nični dokumentaciji, ki vplivajo na ponudbo.

2. Ponudba mora biti sestavljena na pri-
loženih popisih del tako, da so vstavljene
vse cene za enoto mere za vsako postavko
in izračunane končne vrednosti.

3. Cene za enoto mere morajo biti fiksne
do konca izvedbe vseh del. Cena mora biti
izražena v SIT in mora vsebovati prometni
davek.

V pondubi je treba navesti možnost kre-
ditiranja.

V zapečateni kuverti poleg ponudbe mo-
rajo ponudniki priložiti kalkulativne osno-
ve: prodajne cene ur po kvalifikacijah, obra-
tovalne ure mehanizacije, cene prevozov in
materiala fco gradbišče za obračun nepred-
videnih in dodatnih del.

4. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti v ločeni zapečateni kuverti podpisano
sledečo dokumentacijo:

– registracijo za dela po tem razpisu,
– izjavo o proučitvi tehnične dokumen-

tacije,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi prilikami,

– da bodo upoštevana navodila in zahte-
ve investitorja v zvezi z izgradnjo,

– reference o do sedaj izvedenih podob-
nih objektih,

– garancijo za kvaliteto izvedenih del v
skladu z zakonom o graditvi objektov ali za
daljšo dobo,

– rok dokončanja vseh razpisanih del s
terminskim planom,

– podatke o kadrih, ki bodo izvajali raz-
pisana dela, o razpoložljivi mehanizaciji ter
kooperantih, če ne bodo celotnega dela iz-
vajali sami,

– izjavo o fiksnosti cen do konca izgrad-
nje,

– izjavo, o opciji ponudbe, ki ne more
biti krajša od 30 dni,

– izjavo, da so v ceni vključeni poleg
glavnih del tudi vsi stroški pripravljalnih in
pomožnih del, dokazovanje kvalitete del,
organizacija gradbišča, potrebni transporti
in manipulativni stroški,

– da jamči za kvaliteto del in za dovrši-
tvene roke kooperantov,

– da bo odpravil vse pomanjkljivosti,
ugotovljene na tehničnem pregledu na pod-
lagi 1. točke posebnih pogojev za oddajo
del.

5. Izbran ponudnik je dolžan takoj po
sprejetju sklepa o oddaji del sestaviti shemo
ureditve gradbišča in predložiti terminski
plan napredovanja del.

6. Opcija ponudbe mora veljati 30 kole-
darskih dni.

7. Plačilo situacij do 60 dni. Obračun po
enoti mere po dejanskih količinah.

8. Nepopolne, nejasne in prepozno od-
dane ponudbe bodo izločene.

9. Vrednost ponudbene dokumentacije
znaša 2.000 SIT na žiro račun
52800-601-12066. Dokumentacija bo pre-
dana pri Mariborskem vodovodu ob dokazi-
lu vplačila.

Mariborski vodovod
Komunalno podjetje, p.o.,

Maribor

Št. 35101-0087/96-2 Ob-5071

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvedbo adaptacije stanovanja na

Šempetrski 50 v Kranju
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-

ga izvajalca za adaptacijo stanovanja na
Šempetrski 50 v Kranju.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
2,500.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 195/II,
pri M. Grahu, v roku 7 dni po objavi v
Uradnem listu RS od 8. do 11. ure, kjer
ponudniki lahko dobijo vse informacije.

5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.
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6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-

nosti,
– reference, garancija za kvaliteto del in

izpolnjevanje rokov izvajanja del.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe

osebno 15. dan od dneva objave razpisa (ali
prvi naslednji delovni dan) do 11. ure na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, soba št. 195/II, odpiranje ponudb pa bo
istega dne ob 12. uri v sobi št. 20. Ponudbe
morajo biti oddane v zapečatenih ovojnicah
z oznako “Ne odpiraj, ponudba za adaptaci-
jo stanovanja na Šempetrski 50 v Kranju!”

Mestna občina Kranj

Ob-5072

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95) ter 24. člena statuta Občine Ra-
če-Fram (MUV št. 11/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), zakona o graditvi objektov (Ur. l.
SRS, št. 34/84 in 29/86), Občina Rače-Fram
kot investitor objavlja

javni razpis
sanacije plazu nad gasilskim domom v

Framu
Orientacijska vrednost del znaša

10,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite ob pla-

čilu materialnih stroškov v višini 10.000
SIT na žiro račun: 51800-630-25547, na Ob-
čini Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače, pri
Božu Štauberju.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 12. 1996 v tajništvu Občine
Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj “sanacija plazu nad gasil-
skim domom v Framu.”

Javno odpiranje ponudb bo 20. 12. 1996
v prostorih Občine Rače-Fram, Grajski trg
14, Rače ob 9. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Rače-Fram

Št. 110-1/95 Ob-5066A

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: Idejni projekt obvoznice

Kostanjevica - varianta Malence
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 11. do 13. 12. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Ladi Wohinz,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 7. 1. 1997 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “IP projekt
obvoznice Kostanjevica–Malence”. – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-5066B

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

javni razpis
za oddajo del: Rekonstrukcija križanja
magistralne ceste M 3/248 z železnico
Izdelava PGD-PZI za podhod v Ptuju

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 11. do 13. 12. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Anton Brod-
njak, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 1. 1997 do 8.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava
PGD-PZI za podhod v Ptuju.” – A.B.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-5066C

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

javni razpis
za oddajo del: PGD in PZI

rekonstrukcije regionalne ceste R 352
Šentilj-Gornja Radgona odsek št. 1306

od km 1+200 do km 2+200

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 11. do 13. 12. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Metka Marin-
ček, dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,500.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 1. 1997 do 9.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Izdelava
PGD-PZI rekonstrukcije reg. ceste R 352
Šentilj-G.Radgona.” – M.M.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
10. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije za ceste, Dunajska 48, Ljubljana, v
suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-5066Č

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: Študija vpliva na okolje in
izdelava končnega poročila o vplivih na

okolje za solkansko obvoznico
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 11. do 13. 12. 1996, strokovne in-
formacije pa vam posreduje Mojca Novak,
dipl. inž. (tel. 061/13-24-222).

Orientacijska vrednost del znaša
4,000.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 1. 1997 do 10.30 v vložišče Di-
rekcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, Ljubljana, soba št. 207/II.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Študija vpli-
vana okolje za solkansko obvoznico.” –
M.N.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
11. uri v prostorih Direkcije Republike Slo-
venije 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. 012-1/96-112 Ob-5073

Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Ko-
čevje, objavlja na podlagi 7. člena odloka o
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proračunu Občine Kočevje za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 29/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo fotokopirnega stroja

1. Naročnik je občinska uprava Občine
Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.

2. Predmet razpisa je:
– fotokopirni stroj Canon NP 8530

RDF+P. DECK – 1 komad,
– spenjalna sortirka A1 20BIN – 1 ko-

mad.
3. Orientacijska vrednost razpisa je

3,000.000 SIT.
4. Predvideni rok dobave je takoj po za-

ključenem razpisu.
5. Merila za izbor: kakovost opreme, re-

ference ponudnika, garancijska doba, rok
dobave, cena, plačilni pogoji. Najcenejša
ponudba ni nujno najugodnejša ponudba.

6. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.

7. Rok oddaje ponudb, ki začne teči z
dnem objave javnega razpisa je 10 dni od
dneva objave razpisa, poštno priporočeno
na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska c.
26, 1330 Kočevje ali osebno v glavni pisar-
ni (vložišče) v času uradnih ur na istem
naslovu.

8. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj, ponudba.
Javni razpis za nakup fotokopirnega stroja”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 12.
1996 ob 12. uri v sejni sobi Občine Kočevje
na Ljubljanski c. 26 v Kočevju.

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

Občina Kočevje
Občinska uprava

Ob-5074

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 48/90, 34/91, 30/92 in
7/93), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa Občinske-
ga sveta občine Piran, št. 353-26/96 z dne
28. 11. 1996 po pooblastilu Občine Piran
Javno podjetje Okolje Piran objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta PGD, PZI –

sanacija glavnega pomola v Portorožu
A) Splošni podatki
1. Naročnik: Javno podjetje Okolje Pi-

ran, p.p., Občine Piran.
2. Predmet javnega rzapisa:
– izdelava projekta PGD, PZI – sanacija

glavnega pomola v Portorožu.
3. Čas za izdelavo dokumentacije:
PGD – 30 dni po podpisu pogodbe,
PZI – 50 dni po podpisu pogodbe.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša: 1,300.000 SIT.
B) Razpisni pogoji:
Pismena ponudba na razpis mora vsebo-

vati:
a) pregled vsebine,
b) polni naziv in naslov ponudnika,
c) originalni tekst “Pogoji naročnika”

podpisan s polnim imenom odgovornega
vodje ponudnika in overjen z žigom,

d) registracijo ponudnika,
e) reference ponudnika in reference po-

samenih strokovnjakov,
f) pregled strokovne izobrazbe in delov-

nih izkušenj zaposlenih na delih s področja
obmorskih objektov,

g) ime in priimek odgovornega vodje
projekta,

h) kontaktna oseba,
i) boniteto – izpolnjene obrazce BON-1

in BON-2, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

j) pismeno zagotovilo, da bo upošteval
predpise, ki se nanašajo na varnost in ureje-
nost pomorskega prometa,

k) druge pogoje za ugotavljanje primer-
nosti izvajalca, zaradi katerih ponudnik sma-
tra, da pomenijo določeno prednost pri ugo-
tavljanju primernosti oziroma predstavljajo
določeno ugodnost za naročnika,

l) seznam podizvajalcev in njihove refe-
rence,

m) porjeno ponudbo (z veljavnostjo, op-
cijo 30 dni od dneva odpiranja),

n) predlog pogodbe podpisan s strani po-
nudnika.

C) Merila za ugotavljanje najugodnejše-
ga ponudnika.

Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo za-
gotavljal najuspešnejšo realizacijo ponuje-
nih del po naslednjih kriterijih:

a) ugodnejše cene,
b) krajši rok izdelave,
c) boljše in več referenc z navedenega

področja dela,
d) poznavanje tehnologije iz navedene-

ga področja dela ter poznavanje predpisov s
področja varnosti plovbe,

e) primernejšo usposobljenost strokov-
nih kadrov,

f) finančna trdnost in sposobnost.
Naročnik ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
Razpisne pogoje in podrobnejše infor-

macije zainteresirani ponudniki lahko dobi-
jo pri JP Okolje Piran – pri Ivanič Turk
Vlasti, tel. 066/747-387.

Ponudbo za javni razpis je potrebno pred-
ložiti do vključno 20. 12. 1996 do 12. ure v
tajništvu podjetja JP Okolje Piran, Fornače
33, Piran.

Ponudba mora biti kompletna v zapeča-
teni ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – po-
nudba za sanacijo glavnega pomola v Porto-
rožu.

Odpiranje ponudb bo 20. 12. 1996 ob
12.30 v prostorih JP Okolje Piran, Fornače
33, Piran.

JP Okolje Piran

Ob-5075

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo potniških vlakov
1.1. Slovenske železnice, d.d., vabijo pri-

merne ponudnike k predaji ponudb za doba-
vo garnitur za vožnje potniških vlakov, in
sicer:

A)za dvajset tričlenskih in deset dvoč-
lenskih elektromotornih garnitur za vožnje
potniških vlakov s hitrostjo do 140 km/h,

B) za tri tričlenske garniture z nagibno
tehniko za vožnje potniških vlakov s hi-
trostjo do 200 km/h.

Posamezne ponudbe lahko vključujejo
celotno dobavo (skupaj A in B) ali delno
dobavo (samo A ali samo B).

1.2. Slovenske železnice, d.d., namera-
vajo posodobiti svoj vozni park, ki bo hkrati
omogočal večje potovalne hitrosti. Sloven-
ske železnice, d.d., nameravajo pričeti z na-
bavo novih garnitur potniških vlakov v letu
1997. Razpis ima namen izbrati najugod-
nejšega ponudnika za dobavo omenjenih
vlakov.

1.3. Vir financiranja bodo bančna poso-
jila oziroma druga ugodnejša posojila in do-
ločen delež lastnih sredstev. Pričakujemo
tudi možnost financiranja s strani ponudni-
ka z odobritvijo komercialnega kredita.

1.4. Delež domače industrije v skupni
vrednosti investicije mora biti vsaj 60% v
direktni in indirektni obliki.

1.5. Primerni ponudniki, ki jih oglas za-
nima, lahko nadaljnje informacije pridobijo
in pregledajo razpisno dokumentacijo na na-
slovu: Slovenske železnice, d.d., Služba za
vleko vlakov in vozna sredstva, Kraševec
ali Knafelc, Kolodvorska 11, 1506 Ljublja-
na, Slovenija, faks ++386 61 13 34 184, tel.
++486 61 13 13 144, int. 4583 ali 2147.

1.6. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki iz tujine kupijo na na-
slovu zgoraj, ob plačilu U$ 500 na račun št.
50100-620-133-27620-59383/4 odprt pri
Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, domači ponudniki pa ob plačilu
gornjega zneska v slovenskih tolarjih (SIT)
po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila na račun št. 50100-601-14744. Kot
potrdilo o vplačilu bo sprejeto potrdilo o
vplačilu Ljubljanske banke, v primeru trans-
ferja pa faks kopija potrjenega transferja.

1.7. Ponudbe morajo biti dostavljene na
gornji naslov najkasneje do 12. ure dopol-
dan dne 10. 3. 1997. Komisija bo pričela z
odpiranjem ponudb ob 10. uri, dne 12. 3.
1997. Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
zakoniti predstavniki ponudnikov ali drugi
predstavniki, ki imajo pismeno pooblastilo.

1.8. Sprejete bodo le tiste ponudbe, ki
bodo ustrezale zahtevam razpisne dokumen-
tacije. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo kompletnost dokumentacije,
boljše reference, tehnična ustreznost ponud-
be glede na zahteve, boljši finančni pogoji,
predlagani roki dobave, predlagani delež do-
mače industrije v skupni vrednosti investi-
cije in druge ugodnosti, ki bodo nudene na-
ročniku.

Public Invitation of Tenders
for the Supply of Passenger Trains
1.1 The Slovenske železnice, d.d. (the

Slovenian Railways – Joint Stock Company)
invite eligible tenderers to submit tenders
for the supply of passenger train sets, na-
mely:

A) twenty three-unit and ten two-unit
electric motor train sets for speeds up to
140 km/h;

B) three three-unit tilting train sets for
speeds up to 200 km/h.

The tender can encompass the total sup-
ply (i.e. A and B) or a partial supply (only A
or only B).

1.2 The Slovenske železnice, d.d., intend
to upgrade their rolling stock which should
enable higher travelling speeds. They in-
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tend to start with the procurement of new
passenger train sets in 1997. The purpose of
this tendering procedure is to select the best
tenderer for the supply of the above speci-
fied trains.

1.3 The procurement will be financed by
bank loans and the company’s own resour-
ces. However, the tenderers themselves are
expected to provide financing possibilities
by offering favourable commercial credits.

1.4 The domestic industry portion wit-
hin the total investment value shall be at
least 60% in a direct or an indirect form.

1.5 The eligible tenderers interested in
the invitation of tenders are invited to ask
for further information and for the insight in
the tender documentation at the address:
Slovenske železnice, d.d., Služba za vleko
vlakov in vozna sredstva, Mr. Kraševec or
Mr. Knafelc, Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana, Slovenia, tel. ++386 61 13 13 144/Ext.
4583 or 2147, Fax ++386 61 13 34 184.

1.6 Interested tenderers from abroad may
buy the tender documentation at the above
address against the payment of US$ 500, –
to the bank account Nr.
50100-620-133-27620-59383/4 at the Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republi-
ke 2, while domestic tenderers may pay the
above specified amount in Slovenian tolars
(SIT) at the exchange rate of the Bank of
Slovenia on the day of payment to the ac-
count Nr. 50100-601-14744. The deposit re-
ceipt issued by the Ljubljanska banka, and
in the case of a bank transfer a fax copy of a
confirmed transfer will be accepted as a
confirmation of payment.

1.7 The tenders shall be submitted to the
above address by 12.00 a.m. on 10 March
1997 at the latest. The Committee will start
opening of tenders at 10 o’clock a.m. on 12
March 1997. Lawful representatives of ten-
derers or other representatives holding a
written power of attorney are invited to at-
tend the opening.

1.8 Only the tenders which will comply
with the requirements set in the tender do-
cuments, will be accepted. The criteria for
the selection of the best tenderer will be
completeness of the documentation, refe-
rences, technical suitability of the tender
with respect to the requirements, financial
conditions, proposed delivery terms, propo-
sed portion of the domestic industry within
the total investment value and other advan-
tages, offered to the employer.

Slovenske železnice
Ljubljana

Št. 020-5/96 Ob-5076

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
Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

dobavo pisarniškega materiala,
drobnega inventarja, čistil in

toaletno-sanitarnega materiala
1. Naročnik: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-

niškega materiala in drobnega inventarja ter
čistil in toaletno-sanitarnega materiala.

3. Predvideni rok dobave: v letu 1997 z
možnostjo podaljšanja.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kakovost in kompletnost (celovitost)
ponujenega materiala in elastično prilagaja-
nje potrebam naročnika tako po količini kot
asortimanu,

– fiksnost in konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– stalna količinska zaloga vsega ponuje-

nega materiala z možnostjo takojšnje doba-
ve ob naročilu,

– brezplačna dostava,
– možnost dobave izven specifikacij,
– reference,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo, ki obsega okvirni seznam do-
bav, v tajništvu (soba 26/II) Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart, tel. 062/724-256
med 9. in 12. uro pet dni od dneva objave
razpisa.

6. Ponudbe morajo ne glede na vrsto pre-
nosa pošiljke prispeti na Občino Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba na razpis za
dobavo pisarniškega in drugega materiala
ter drobnega inventarja” do vključno 16.
12. 1996 do 12. ure.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, v nasprotnem primeru jih bomo
obravnavali kot neveljavne.

8. V ponudbi mora biti navedena poob-
laščena oseba oziroma služba ponudnika, ki
daje tolmačenja na zahtevo porabnika v zve-
zi s ponudbo.

9. Javno odpiranje ponudb bo 18. 12.
1996 ob 8. uri v prostorih Občine Lenart,
soba 24/II.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v 30 dneh
po odpiranju ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da
sklene pogodbo tudi samo za posamezne
vrste materiala oziroma ne izbere izvajalca
iz tega razpisa.

Št. 020-5/96 Ob-5077

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
Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart objavlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

zavarovanje premoženja
1. Naročnik: Občina Lenart, Trg osvo-

boditve 7, Lenart.
2. Predmet razpisa: zavarovanje premo-

ženja Občine Lenart (upravnih in poslovnih
zgradb ter kulturnih domov, vseh vrst opre-
me in motornih prevoznih sredstev), in sicer:

– požarno zavarovanje,
– vlomsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– zavarovanje elektronskih računalnikov

in informacijske opreme,

– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti,
– avtomobilsko zavarovanje (obvezno in

kasko),
– nezgodno zavarovanje.
3. Orientacijska vrednost premije:

2,000.000 SIT.
4. Rok sklenitve zavarovanja: za leto

1997 z možnostjo podaljšanja.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– pogoji zavarovanja,
– obseg zavarovanja,
– kompletnost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– reference,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– točen naslov zavarovalnice,
– potrjeno kopijo dokazila o registraciji

zavarovalnice, ki ne sme biti starejše od
treh mesecev,

– BON 1, BON 2 oziroma BON 3,
– reference o večjih zavarovanjih,
– navedbo odgovorne osebe, ki na zahte-

vo naročnika daje v zvezi s ponudbo dodat-
ne informacije,

– konkretno ponudbo z navedbo plačil-
nih pogojev, bonusov in popustov pri zava-
rovanju, odzivni čas po prijavi škode, čas
poplačila škode, ipd.

7. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo, ki obsega okvirni popis in vrednost
osnovnih sredstev, ki se zavarujejo, lahko
interesenti dvignejo pet dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, med 9.
in 12. uro v tajništvu (soba 26/II.) Občina
Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart, tel.
062/724-256.

8. Ponudbe morajo ne glede na vrsto pre-
nosa pošiljke prispeti na Občino Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za zavarova-
nje” do vključno 16. 12. 1996 do 12. ure.

9. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, v nasprotnem primeru jih bomo
obravnavali kot neveljavne.

10. Javno odpiranje ponudb bo 18. 12.
1996 ob 9. uri v prostorih Občine Lenart,
soba 24/II.

11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

12. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v 30 dneh
po odpiranju ponudb.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
zavaruje vsega premoženja ali da ne izbere
izvajalca iz tega razpisa.

Št. 020-5/96 Ob-5080

Na  podlagi  odredbe  o  postopku  za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Obči-
na Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart ob-
javlja

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

servisiranje biro opreme in vzdrževanje
osebnih avtomobilov
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1. Naročnik: Občina Lenart, Trg osvo-
boditve 7, Lenart.

2. Predmet razpisa:
a) servisiranje biro opreme,
b) vzdrževanje osebnih avtomobilov.
3. Čas izvedbe: leto 1997 z možnostjo

podaljšanja.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– strokovnost,
– kvaliteta storitev,
– način in pogoji plačila,
– fiksnost cen,
– cena urne postavke najbolj tipičnih

opravil,
– stalna pripravljenost za opravljanje sto-

ritev,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo, ki obsega okvirni seznam biro
opreme oziroma osebnih avtomobilov, v taj-
ništvu (soba 26/II) Občine Lenart, Trg os-
voboditve 7, Lenart, tel. 062/724-256 med
9. in 12. uro pet dni od dneva objave razpi-
sa.

6. Ponudbe morajo ne glede na vrsto pre-
nosa pošiljke prispeti na Občino Lenart, Trg
osvoboditve 7, Lenart, v zaprti kuverti z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za vzdrževa-
nje osebnih avtomobilov” ali “Ne odpiraj –
ponudba za servisiranje biro opreme” do
vključno 16. 12. 1996 do 12. ure.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, v nasprotnem primeru jih bomo
obravnavali kot neveljavne.

8. V ponudbi mora biti navedena poob-
laščena oseba oziroma služba ponudnika, ki
daje tolmačenja na zahtevo porabnika v zve-
zi s ponudbo.

9. Javno odpiranje ponudb bo 18. 12.
1996 ob 10. uri v prostorih Občine Lenart,
soba 24/II.

10. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

12. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v 30-ih
dneh po odpiranju ponudb.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere izvajalca iz tega razpisa.

Občina Lenart

Št. 021/1-96 Ob-5083

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravo-
grad 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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo tržnice na TPC Meža Dravograd
1. Predmet razpisa je izvedba del na ob-

jektu tržnica – TPC Meža Dravograd.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 7,000.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je 1. 1.

1997. Predvideni rok dokončanja del je
30. 6. 1997.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na

Občini Dravograd, Trg 4. julija 7, Urad žu-
pana, vsak delovni dan od 8. do 14. 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:

– uspodobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– 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 ponudni-
ka, navedbo predmeta razpisa in označbo “Ne
odpiraj – ponudba!”, je 15 dni od dneva obja-
ve razpisa. Ponudbe se oddajo v sprejemni
pisarni Občine Dravograd, Trg 4. julija 7.

8. Javno odpiranje ponudb bo drugi dan
po poteku roka za oddajo ponudb ob 13. uri
v sejni sobi Občine Dravograd. Predstavni-
ki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb
predložiti pisna pooblastila.

Občina Dravograd

Ob-5084

Center Republike Slovenije za poklicno
izobraževanje objavlja

javni razpis
za nabavo informacijske opreme za

poklicne in strokovne šole, ki so
vključene v Program Phare za

preobrazbo sistema poklicnega in
strokovnega izobraževanja v Sloveniji

Splošni podatki
1. Kupec: Center Republike Slovenije za

poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa: nabava in instalacija
naslednje informacijske opreme:

a) osebni računalnik s pripadajočo pro-
gramsko opremo – 65 kosov,

b) tiskalnik – 17 kosov,
c) modem 28. 800 BPS – 3 kosi,
č) monitor – 58 kosov,
d) SVGA projektor – 3 kosi,
e) Internet povezava – 3 kosi,
f) televizor s PAL kartico – 1 kos,
g) Specialna programska oprema – 146

kosov.
Natančne specifikacije so v razpisni do-

kumentaciji.
3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nete ob plačilu 18.000 SIT v tajništvu Cen-
tra Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, vsak dan
med 9. in 12. uro.

Podrobnejše informacije o razpisni opre-
mi lahko zainteresirani dobijo v ponedeljek,
16. decembra 1996 ob 12.30 v sejni sobi na
Centru Republike Slovenije za poklicno izo-
braževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

4. Rok za prijavo.
Pri razpisu bodo upoštevane pisne po-

nudbe, ki bodo prispele do vključno četrtka,
9. januarja 1997 do 10. ure, na naslov: Cen-
ter Republike Slovenije za poklicno izobra-
ževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.

Ponudbe  naj  bodo  v  zaprti  ovojnici  z
oznako  “Javni  razpis  Phare  –  Ne  odpi-
raj”.

5. Vsebina ponudbe: ponudba mora biti
sestavljena po navodilih, ki so dana v razpi-
sni dokumentaciji. Poleg prej omenjene po-
nudbe morajo ponudniki dodatno posredo-
vati:

a) obrazce BON-1, BON-2 oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,

b) izjavo ponudnika, da bo v roku treh
dni po pozivu dostavil na preizkušanje raz-
pisano opremo,

c) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,

d) izjavo ponudnika za zavarovanje iz-
polnitve pogodbene obveznosti z zapadlost-
jo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo  garancijskih obveznosti, od-
zivnega časa in časa popravila z akceptnim
nalogom ali drugo obliko zavarovanja v vi-
šini 10% vrednosti kupnine z devizno klav-
zulo.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Pri odločitvi o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev, navedenih v
razpisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena fco. naročnik, vključno s temelj-

nim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo

opravila komisija za vodenje postopka jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil.

Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom, bo v četr-
tek, 9. januarja  1997 ob 10. uri, na Centru
Republike Slovenije za poklicno izobraže-
vanje, Kavčičeva 66, Ljubljana, v sejni so-
bi, III. nadstropje.

8. Rok izbire
Ponudniki bodo do 20. januarja 1997 pi-

sno obveščeni o izboru najugodnejšega po-
nudnika.

Center RS za poklicno izobraževanje

Št. 96/50 Ob-5085

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis št. MORS-PUS 40/96
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za uvoz in
izvoz blaga in storitev za potrebe MORS

za leto 1997/98
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1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet: uvoz in izvoz blaga in stori-
tev za potrebe MORS za leto 1997/98.

3. Predviden rok pričetka in zaključka
del: januar 1997–julij 1998.

4. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-
mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 10. 1. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

5. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 10. 1. 1997 po tel. 061/171-25-84
pri Meti Hočevar.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

7. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 13. 1. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
PUS 40/96 – uvoz in izvoz”.

8. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 1.
1997 ob 9. uri v prostorih Uprave za logisti-
ko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (soba
št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se bo-
do udeležili javnega odpiranja ponudb, mo-
rajo predložiti pisno pooblastilo ponudnika
za zastopanje.

9. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 96/50 Ob-5086

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

ponovni javni razpis št. MORS-BO
37A/96

za izbiro izvajalca za sanacijo galvane
ter sanacijo in tehnično vzdrževanje

skladiščnih naprav in opreme za
skladiščenje naftnih derivatov

1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-
publike Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet:
a) sanacija galvane v TZ-Slovenska vas:
– oddaja objekta in vgrajenih naprav, v

najem z možnostjo kompenziranja stroškov
dekontaminacije z najemnino ter predkupno
pravico oziroma kupnino ali

– dekontaminacija kemikalij ter odstra-
nitev vseh naprav;

b) sanacija in tehnično vzdrževanje skla-
diščnih naprav in opreme za skladiščenje
naftnih derivatov:

– rezervoarji, ulični črpalni agregati, in-
stalacije, maščobni lovilci.

3. Orientacijska vrednost del:
A) 30,000.000 SIT,
B) 5,000.000 SIT.
4. Predviden rok pričetka in zaključka

del: A) in B) februar 1997–julij 1997.
5. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisti ponudniki, ki dvignejo originalno
razpisno dokumentacijo. Razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki ob predloženem
potrdilu (na potrdilu mora biti naveden pol-
ni naslov ponudnika s številko javnega raz-
pisa) po vplačanih stroških za izdelavo raz-
pisne dokumentacije in pošiljanje v znesku
5.000 SIT na žiro račun MORS št.
50100-637-55216, dvignejo vsak dan po ob-
javi razpisa do vključno 10. 1. 1997 med 11.
in 12. uro na MORS, Kardeljeva ploščad
24, soba št. 365.

Po preteku roka za dvig razpisne doku-
mentacije, naročnik razpisne dokumentaci-
je ne vroča.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot
je zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo
lahko  naročnik  izloči  iz  nadaljnje  obrav-
nave.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobite vsak dan od 8. do 9. ure do
vključno 10. 1. 1997 po tel. 061/171-25-82
pri Alenki Lužar.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije.

8. Ponudbe morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov: Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 26 ali oddane osebno v
vložišču Ministrstva za obrambo.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni na-
slov do 13. 1. 1997 do 12. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – ponudba MORS
BO 37A/96 – sanacija”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 1.
1997 ob 11. uri v prostorih Uprave za logi-
stiko, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 24 (so-
ba št. 150). Predstavniki ponudnikov, ki se
bodo udeležili javnega odpiranja ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo ponud-
nika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 45 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 2/1-1/96 Ob-5087

Javni razpis
za vzdrževanje računalniške opreme in

dobave računalniškega materiala
1. Predmet razpisa je vzdrževanje raču-

nalniške opreme in dobava računalniškega
materiala:

– računalniške storitve,
– rezervni deli za računalnike ipd.,
– servisne storitve za računalnike,
– dograditve sistemov,
– prenosi programov,
– vzdrževanje računalniške opreme,
– druge storitve in dobave s področja ra-

čunalništva.
2. Orientacijska vrednost za vzdrževa-

nje in nabavo računalniškega materiala zna-
ša 1,5 mio SIT.

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

Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujen material, plačilne pogoje.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni roki in
način dobave, način in rok plačila.

5. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: RS
Upravna enota Slovenj Gradec, Meškova 21,
2380 Slovenj Gradec.

Na ovojnici naj bo označeno: “Ne odpi-
raj – javni razpis za vzdrževanje računal-
niške opreme” in naslov ponudnika.

6. Javno odpiranje bo drugi delovni dan
po končanem zbiranju ponudb, v sejni sobi
Upravne enote Slovenj Gradec, Meškova 21,
ob 11. uri. Predstavniki ponudnikov, ki bo-
do prisotni pri zbiranju ponudb, morajo ime-
ti s seboj pooblastilo o zastopanju. Komisija
bo obravnavala le ponudbe, ki bodo prejete
pravočasno in bodo opremljene v skladu z
zahtevami razpisa.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Št. 2/1-1/96 Ob-5088

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec,
na podlagi 91. člena zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa: dobava pisarniškega
materiala za potrebe Upravne enote Slovenj
Gradec.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 3 mio SIT letno.

3. Rok dobave: sukcesivne dobave v letu
1997.

4. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije posreduje Ksandi Javornik, tel.
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0602/41-151 med 9. in 10. uro vsak delovni
dan.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Cene za material po specifikaciji
morajo biti določene v SIT, fco kupec, s
posebej navedenim zneskom prometnega
davka. Ponudba mora vsebovati: overjeno
dokazilo o registraciji, ne starejše od treh
mesecev, dobavne roke, popuste in druge
ugodnosti, veljavnost ponudbe, jamstvo za
kvaliteto ponujenega materiala, rok plačila
najmanj 30 dni po dobavi.

Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršneko-
li predplačilo ali krajše plačilne roke, se pri
izbiri ne bodo upoštevale.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da skle-
ne pogodbo za posamezno vrsto materiala z
različnimi ponudniki, ki bodo za določen
material najugodnejši.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov so: celovitost ponudbe, kvaliteta ma-
teriala, fiksnost cen, količinski popusti, stal-
ne količinske zaloge asortimana z možnost-
jo hitre dobave ob nujnem naročilu, brez-
plačna dostava, popusti in druge ugodnosti
ponudnika.

9. Ponudba mora prispeti do vključno de-
seti dan po objavi v Uradnem listu RS, do
14. ure na naslov: Upravna enota Slovenj
Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec.
Ponudba mora biti oddana v odprti kuverti z
navedbo razpisa: “Izbor za dobavitelja pi-
sarniškega materiala” in z opozorilom “Ne
odpiraj – javni razpis za pisarniški mate-
rial”. Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo drugi de-
lovni dan po končanem zbiranju ponudb v
sejni sobi Upravne enote Slovenj Gradec,
Meškova 21, ob 11. uri. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo o
zastopanju.

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo opremlje-
ne v skladu z zahtevami razpisa.

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

Upravna enota Slovenj Gradec

Št. 403-1/96 Ob-5089

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, 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) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

dobavo drobnega inventarja za potrebe
odsekov Oddelka gostinstva

1. Predmet razpisa je nakup drobnega
(strežnega in kuhinjskega) inventarja za po-
trebe:

a) odsek Oddelka gostinstva na Langu-
sovi ulici,

b) odsek Oddelka gostinstva na Župan-
čičevi ulici 3,

C) odsek Oddelka za gostinstva na Gre-
gorčičevi ulici 25.

Naročnik: Servis skupnih služb vlade za
potrebe organizirane prehrane med delom
za delavce v državnih upravnih organih.

2. Orientacijska vrednost predvidene do-
bave znaša 7,000.000 SIT.

Specifikacija drobnega (strežnega in ku-
hinjskega) inventarja je sestavni del razpi-
sne dokumentacije.

3. Predvideni rok izdobave drobnega in-
ventarja pod točko A: odsek Oddelka go-
stinstva na Langusovi ulici je 30. 1. 1997,
za ostala odseka pa sukcesivno v letu 1997.

4. Naročnik si pridržuje pravico:
– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-

viru posamezne skupine specifikacije razpi-
sne dokumentacije drobnega inventarja;

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov.

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) in
razpisnimi pogoji naročnika.

Vsebovati morajo predvsem naslednje
priloge:

– priložena podpisana in izpolnjena raz-
pisna dokumentacija naročnika (splošni raz-
pisni pogoji, posebni razpisni pogoji, po-
nudba, vzorec pogodbe, specifikacija),

– registracija podjetja (originalni izpis iz
sodnega registra – ne starejši od 30 dni),

– bonitetni obrazci (original – ne starejši
od 30 dni),

– dosedanje reference pri podobnih de-
lih (po vrednostih),

– ponudbeni predračun (na specifikaciji
razpisne dokumentacije), ki se pripravi na
osnovi cen iz trenutno veljavnega cenika, s
prikazanimi popusti in vključenim pripada-
jočim prometnim davkom. K predračunu
priložite trenutno veljavni uradni cenik in
cenik samo za artikle, izključno navedene v
razpisni dokumentaciji,

– plačilni pogoj najmanj 20 dni po izsta-
vitvi fakture,

– prospektni material.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– kompletnost podpisane razpisne doku-

mentacije,
– kompleksnost (celovitost) ponudbene-

ga asortimana v okviru posamezne skupine
drobnega inventarja (strežnega in kuhinj-
skega) iz specifikacije,

– kakovost ponujenega materiala,
– konkurenčnost cen (cene izražene v

SIT, s posebej izraženim popustom in pri-
padajočim prometnim davkom),

– plačilni pogoji,
– roki dobave,
– možnost dobave materiala izven speci-

fikacije drobnega inventarja (strežnega in
kuhinjskega),

– druge posebne ugodnosti ponudnika,
ki jih nudi naročniku (popusti in drugo),

– boniteta ponudnika.
Ponudbe, ki zahtevajo kakršnokoli pred-

plačilo ali plačilni rok krajši od 20 dni, bo-
do iz nadaljnje analize izločene.

Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-
ugodnejši.

7. Rok za oddajo ponudb je 7. 1. 1997 do
9. ure v vložišče Servisa skupnih služb vla-

de, Gregorčičeva ulica 27a, Ljubljana, (evi-
denca – pritličje desno).

Ponudbe morajo biti oddane na original-
ni naročnikovi dokumentaciji in v zapečate-
ni kuverti z oznako ponudnika, z navedbo
razpisa: “dobava drobnega inventarja” in z
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Servisa skupnih služb
vlade, Gregorčičeva ulica 27a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni
na odpiranju, morajo imeti s seboj pisno
pooblastilo o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene po-
nudniku.

10. Ponudniki bodo izbrani na osnovi
meril za izbor iz 6. točke javnega razpisa in
kriterijev, podanih v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa naročnika.

11. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo s specifikacijo drobnega (strež-
nega in kuhinjskega) inventarja ob predlo-
žitvi pisnega pooblastila za dvig dokumen-
tacije na Servisu skupnih služb Vlade, Ljub-
ljana, Gregorčičeva 27/a, pri Mlakar
Franciju, vsak dan od 8. do 10. ure.

Dodatne informacije lahko ponudniki do-
bijo pri Tereziji Pesrl, tel. 061/178-53-45 v
obdobju od 16. 12. 1996 do 31. 12. 1996 od
9. do 10. ure.

Servis skupnih služb Vlade RS

Ob-5090

Na podlagi 20. člena zakona o financira-
nju javne porabe in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
ljamo

javni razpis
za predhodno ugotavljanje sposobnosti

izvajalcev za opravljanje nalog s
področja priprave prostorsko planske,

izvedbene in urbanistične dokumentacije
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti izvajalcev za urbanistič-
no načrtovanje po zakonu o urejanju prosto-
ra in zakonu o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Ur. l. SRS, št. 18/84) in
navodilu o vsebnini posebnih strokovnih
podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Ur. l. SRS, št. 14/85) na območju
Občine Krško za izdelavo:

a) prostorskih sestavin planskih aktov;
b) strokovnih podlag za pripravo prostor-

sko izvedbenih aktov in izdelava prostorsko
izvedbenih aktov;

c) urbanističnih, programskih, promet-
nih, oblikovalskih in drugih rešitev rabe in
organizacije prostora (zazidalni preizkusi).

3. Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki so strokovno usposobljene
za opravljanje katerega izmed razpisanih del.

K ponudbi morajo predložiti naslednja
dokazila:

– ime in naslov ponudnika s kratkim opi-
som osnovne dejavnosti,

– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

in podatke o sestavi projektne oziroma de-
lovne skupine za posamezne vsebine,
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– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti;

– reference s področja tovrstnih nalog,
– predlog načina plačila svojih storitev

in ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
4. Ponudniki morajo poslati ponudbo na

naslov: Občina Krško, Oddelek za urejanje
prostora, varstvo okolja in premoženjsko
pravne zadeve, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško v zapečateni ovojnici z oznako “Pri-
java na razpis za pripravo prostorske do-
kumentacije – Ne odpiraj”, v roku 30 dni
od objave razpisa v Uradnem listu RS. Na
ovojnici  mora  biti  označeno  ime  ponud-
nika.

5. Ponudbe bo odpirala komisija za iz-
bor izvajalcev za opravljanje nalog s po-
dročja priprave prostorske, planske, izved-
bene in urbanistične dokumentacije.

6. Odpiranje ponudb bo v petek 10. 1.
1997 ob 11. uri v sejni sobi “E” Občine
Krško.

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 20 dni po poteku razpisa.

7. Ponudbe, ki ne bodo sestavljene sklad-
no s tem razpisom, bo komisija izločila kot
neveljavne.

Vse dodatne informacije lahko dobite na
Oddelku za urejanje prostora, varstvo oko-
lja in premoženjsko pravne zadeve Občine
Krško, tel. 0608/22-771 int. 295 ali 301 (Ivi-
ca Puntar ali Albina Bezjak).

Občina Krško

Št. 616/96-01 Ob-5091

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: domžalski mestni park, gro-

ba ureditev vključno z razsvetljavo, okvirna
vrednost 5,000.000 SIT.

b) Objekt 2: nadaljevanje izgradnje av-
tobusne postaje Dragomelj, okvirna vred-
nost 3,000.000 SIT.

c) Objekt 3: obnova Jemčeve ulice v Tr-
zinu, okvirna vrednost 7,000.000 SIT.

d) Objekt 4: obnova mansardnega stano-
vanja Groblje 2 v Občini Domžale, okvirna
vrednost 2,300.000 SIT.

e) Objekt 5: plinska kotlarna VVO Urša
Domžale v Občini Domžale – ponovitev raz-
pisa, okvirna vrednost 17,000.000 SIT.

3. Rok izvedbe za objekte od 1 do 3:
Pričetek: – december 1996.
Zaključek: – april 1997.
za objekt 4:
Pričetek: – december 1996 ali začetek

januarja 1997.
Zaključek: – 40 dni – sredina februarja

1997.
za objekt 5:
Pričetek: po končani kurilni sezoni – ko-

nec aprila ali začetek maja 1997.

Zaključek: 70 dni – konec julija 1997 s
tem da se opravijo nakupi glavnih strojnih
elementov kotlarne v januarju 1997.

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, Domžale. Ponudniki lahko dobijo po-
trebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Tonkli Primožu ali Kump Jože-
tu, tel. št. 722-022 ali 714-005, v zvezi s
tehničnim delom za objekt 4 in 5 pa pri
Ciperle Janezu na tel. 061/713-689.

Odkupnina razpisne dokumentacije za
posamezne objekte 1, 2, 3, 4 je 2.000 SIT,
za objekt 5 je odkupnina 5.000 SIT, plačlji-
vo v gotovini ali z virmanom na žiro račun
št.: 50120-630-810230 – proračun Občine
Domžale – razpis – objekt (oznaka objekta).

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
16. 12. 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 (oznaka objekta) – 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 delovni 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-5092

Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana, Poljanska 28 na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

ponovni javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za šolstvo, Ljubljana.

2. Uporabnik: Zavod Republike Slove-
nije za šolstvo, Oddelek za založniško de-
javnost, Ljubljana.

3. Službeno vozilo, ki je predmet javne-
ga razpisa, je:

a) RENAULT EXPRESS FURGON die-
sel,

b) okvirna vrednost vozila je 1,700.000
SIT,

c) prevzem vozila naj bo možen v Ljub-
ljani,

d) predvideni dobavni rok je do 15 dni
po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa in raz-

pisnimi pogoji naročnika. Veljavnost ponud-
be naj bo najmanj 10 dni po javnem odpira-
nju ponudb.

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

– konkurenčna cena,
– tehnične lastnosti vozila,
– oprema, ki povečuje varnost voznika

in je vključena v osnovni ceni,
– rok dobave in garancijski rok,
– fiksna cena in plačilo 30 dni po doba-

vi,
– boniteta ponudnika,
– zagotovljene servisne storitve v Ljub-

ljani in ugodnosti pri nudenju servisnih sto-
ritev ter nabavi rezervnih delov,

– druge ugodnosti (npr. popusti, brez-
plačni prvi tehnični pregled itd.).

6. Rok za oddajo ponudb je 16. 12. 1996
do 10. ure v vložišču Zavoda RS za šolstvo,
Poljanska 28, Ljubljana, v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – ponudba SA1”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 16. 12. 1996 v sejni sobi št. 30 v 3.
nadstropju na Poljanski 28, Ljubljana. Pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

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

Zavod RS za šolstvo

Št. 29/96 Ob-5093

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo

krajevne ceste Truške –Gonjači
1. Investitor: Mestna občina Koper, Ver-

dijeva ulica 10, Koper.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija kra-

jevne ceste Truške–Gonjači.
3. Razpisna dokumentacija: razpisno do-

kumentacijo ponudniki dobijo vsak delovni
dan na sedežu Urada za okolje in prostor,
Verdijeva 6 v tajništvu od 8. do 12. ure proti
plačilu 10.000 SIT z virmanom na Ž.R.
Mestne občine Koper, št. 51400-845-20561.

4. Orientacijska vrednost del je:
9,000.000 SIT.

5. Predvideni začetek del je takoj po pod-
pisu pogodbe, zaključek pa 20 dni po pri-
četku del.

6. Način plačila: z enkratno situacijo po
zaključku del, oziroma predaji objekta in-
vestitorju. Cene so nespremenjene do konca
gradnje.

7. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancija izvedenih del,
– ostale ugodnosti.
8. Najcenejši ponudnik ni obvezno naju-

godnejši.
9. Ponudbe v zapečateni kuverti z ozna-

ko “Ne odpiraj – javni razpis za rekon-
strukcijo krajevne ceste Truške–Gonjači”
je potrebno dostaviti najkasneje do pone-
deljka, 16. decembra 1996 do 12. ure na
naslov: Mestna občina Koper, Urad za oko-
lje in prostor, Verdijeva ulica 6, 6000 Ko-
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per – Tajništvo, ko bo tudi odpiranje po-
nudb.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
do 20. decembra 1996.

Mestna občina Koper

Ob-5094

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: končanje kanalizacije Pe-

lechove v Preserjah, okvirna vrednost
1,200.000 SIT.

b) Objekt 2: sanacija peš brvi čez Kam-
niško Bistrico v Domžalah, okvirna vred-
nost 2,000.000 SIT.

c) Objekt 3: izgradnja nizkotlačnega
plinskega omrežja ob Slamnikarski ulici, ok-
virna vrednost 4,500.000 SIT.

3. Rok izvedbe: objekt 1-3:
Pričetek: – december 1996.
Zaključek: – april 1997.
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, Domžale. Ponudniki lahko dobijo po-
trebne informacije in razlage za izdelavo
ponudbe pri Tonkli Primožu ali Kump Jože-
tu, tel. št. 722-022 ali 714-005.

Odkupnina razpisne dokumentacije za
celotno postavko 2.1. je 5.000 SIT, odkup-
nina za posamezne dele postavke 2.1. znaša
2.000 SIT, plačljivo v gotovini ali z virma-
nom na žiro račun št.: 50120-630-810230 –
proračun Občine Domžale – razpis.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati do
16. 12. 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 (oznaka objekta) – Ne odpiraj!”

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Občine Domžale, Ljubljanska 69, I. nadstrop-
je – 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 delovni 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-5095

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 urejanje prostora in
okolje, Ljubljanska 89, Domžale objavlja

javni razpis
za izdelavo idejnega projekta

vpostavitve informacijskega sistema v
Občini Domžale

1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-
ska 69, Domžale.

2. Predmet razpisa je izdelava idejnega
projekta vzpostavitve javnega informacij-
skega sistema za centralno zbiranje, vzdrže-
vanje in izdajo podatkov o okolju in prosto-
ru v Občini Domžale.

Podatki o okolju so večinoma javni po-
datki in Občina Domžale želi zagotoviti svo-
jim občanom in strokovnim službam trans-
parentno in hitro informacijo o okolju in
prostoru občine. Zato ima Občina Domžale
namen ustanoviti informacijski sistem, ka-
terega vloga je zajem, vzdrževanje in posre-
dovanje informacij zainteresiranim strokov-
nim in drugim službam in občanom.

Okvirna vrednost del je 1,200.000 SIT.
3. Rok izvedbe: idejni projekt mora biti

končan najpozneje v roku 3 mesecev od
datuma dogovorjenega v pogodbi za oprav-
ljanje del.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena,
– rok za izvedbo projekta,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo na Oddelku za urejanje prostora in
okolje, Ljubljanska 89, Domžale. Kontakt-
na oseba za dodatne informacije je Zoran
Vitorovič, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
na tel. 061/713-686.

6. Ponudbe
Pisne ponudbe oddajte na naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa do
12. ure, v zaprti ovojnici z napisom “Ne
odpiraj, javni razpis – informacijski sistem”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 1996
ob 15. uri v prostorih Občine Domžale,
Ljubljanska 69/I., v Domžalah. Ponudniki
bodo o iziri obveščeni v 15 dneh od odpira-
nja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznosti ponudb ne izbere nobenega
ponudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Ob-5096

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 19/94) Občina Dom-
žale, Oddelek za urejanje prostora in okolje,
Ljubljanska 89, Domžale objavlja

javni razpis
za izdelavo podatkovne baze kakovosti

podtalnice v Občini Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, Domžale.

2. Predmet razpisa: upravljalec vodovod-
nega omrežja naroča redne meritve kakovo-
sti pitne vode v zajetjih in na merilnih me-
stih pri nekaterih končnih uporabnikih. Po-
datki so sporočeni v obliki pisnih poročil.
Za lažje spremljanje  stanja podtalnice, ki je
na nekaterih mestih občasno prekomerno
onesnažena, želimo podatke zapisati v elek-
tronski obliki. Podatkovna baza mora biti
povezljiva s prostorskim informacijskim si-
stemom. Projekt obsega naslednje naloge:

– organizacija podatkovne baze za zapis
podatkov,

– zapis podatkov v elektronski obliki.
Okvirna vrednost del je 1,200.000 SIT.
3. Rok izvedbe: idejni projekt mora biti

končan najpozneje v roku 3 mesecev od
datuma dogovorjenega v pogodbi za oprav-
ljanje del.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena,
– rok za izvedbo projekta,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-

ki dobijo na Oddelku za urejanje prostora in
okolje, Ljubljanska 89, Domžale. Kontakt-
na oseba za dodatne informacije je Zoran
Vitorovič, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
na tel. 061/713-686 ali Jurij Kobal in Ro-
bert Špendel, na tel. 061/714-807.

6. Ponudbe
Pisne ponudbe oddajte na naslov Občina

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa do
12. ure, v zaprti ovojnici z napisom “Ne
odpiraj, javni razpis – podatkovna baza ka-
kovosti podtalnice”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 1996
ob 15. uri v prostorih Občine Domžale,
Ljubljanska 69/I., v Domžalah. Ponudniki
bodo o iziri obveščeni v 15 dneh od odpira-
nja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznosti ponudb ne izbere nobenega
ponudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Ob-5097

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 urejanje prostora in
okolje, Ljubljanska 89, Domžale objavlja

javni razpis
za pregled stanja tal na območju Občine

Domžale
1. Naročnik: Občina Domžale, Ljubljan-

ska 69, Domžale.
2. Predmet razpisa: v Občini Domžale

nimano podatkov o onesnaženosti tal v ob-
čini. Ker želimo v okviru programov za va-
rovanje okolja ugotoviti dejansko stanje tu-
di tega elementa okolja, želimo pridobiti
strokovno oceno stanja tal na območju ob-
čine.

Od ponudnikov pričakujemo ponudbe za
izvedbo take analize tal, ki bo v okviru pred-
videnih sredstev dala najboljšo informacijo
za nadaljnje ukrepe. Od izvajalca pričakuje-
mo poudarek na interpretaciji rezultatov in
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predlogih za nadaljnje delo, na območjih, ki
bi se morebiti izkazala za pomembna. Po-
nudniki naj utemeljijo predlagan izbor pa-
rametrov za analizo in analiznih metod s
katerimi bodo zbrali podatke za oceno sta-
nja.

Okvirna vrednost del je 3,000.000 SIT.
3. Rok izvedbe: projekt mora biti kon-

čan najpozneje v roku 3 mesecev od datu-
ma dogovorjenega v pogodbi za opravlja-
nje del.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– primerna metodologija za pregled sta-
nja,

– ponujena cena,
– rok za izvedbo projekta,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
5. Dodatne informacije
Kontaktni osebi za dodatne informacije

sta Jurij Kobal in Robert Špendl, vsak de-
lovnik od 9. do 12. ure, na tel. 061/714-807.

6. Ponudbe
Pisne  ponudbe  oddajte  na  naslov

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, najpozneje v 8 dneh po objavi
razpisa do 12. ure, v zaprti ovojnici z napi-
som “Ne odpiraj, javni razpis – pregled
stanja tal”.

Javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 1996
ob 15. uri v prostorih Občine Domžale,
Ljubljanska 69/I., v Domžalah. Ponudniki
bodo o iziri obveščeni v 15 dneh od odpira-
nja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznosti ponudb ne izbere nobenega
ponudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Občina Domžale
Oddelek za urejanje prostora in okolje

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-5056

Na podlagi sklepa skupščine ib – EKON,
d.o.o., z dne 6. 12. 1996 objavljamo

javni poziv

za povečanje osnovnega kapitala družbe
ib – EKON, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana
za 30,000.000 SIT oziroma na 110,000.000
SIT. Povečanje se lahko izvede le z denar-
nimi vložki, ponudniki pa so lahko le doma-
če fizične in pravne osebe. Vplačilo je mož-
no izvesti do 28. 2. 1997, pri čemer imajo
sedanji družbeniki predkupno pravico.

ib – EKON, d.o.o.
Ljubljana

Št. 443/96 Ob-5060

Začasna uprava s soglasjem začasnega
nadzornega sveta na podlagi 7.3. točke sta-
tuta delniške družbe sklicuje

1. skupščino
delniške družbe Minervo d.d. Ljubljana,

ki bo v petek 10. 1. 1997, ob 13. uri v
sejni sobi IGGG Dimičeva 14, Ljubljana (6.
nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, predlog dnevne-

ga reda ter izvolitev predsednika skupščine
in namestnika predsednika, imenovanje
dveh preštevalcev glasov in notarja za se-
stavo notarskega zapisa.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.

Izvolijo se predlagani kandidati za pred-
sednika skupščine, namestnika predsednika
skupščine in dva preštevalca glasov. Potrdi
se predlagani notar za sestavo notarskega
zapisa.

2. Ugotovitev sklepčnosti
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Obravnava in sprejem  poročila zača-

sne uprave o poteku lastninskega preobliko-
vanja PVM p.o. v Minervo d.d.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
lastninskem preoblikovanju PVM p.o. v Mi-
nervo d.d.

5. Imenovanje revizijske družbe – revi-
zorja

Predlog sklepa: za revizijo računovod-
skih izkazov za 1996 in 1997 leto se imenu-
je predlagano revizijsko družbo.

6. Obravnava in odločanje o spremembi
statuta

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta v predloženem besedilu.

7. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1993, za leto 1994 in za leto
1995

Predlog sklepa: sprejmejo se letna poro-
čila za leto 1993, 1994 in 1995 v predlože-
nem besedilu.

8. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
za odkup lastnih delnic

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o oblikovanju sklada za odkup lastnih
delnic.

9. Obravnava in odločanje o razporedi-
tvi poslovanja v letih 1993, 1994 in 1995

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
sklep o razporeditvi rezultatov poslovanja v
letih 1993, 1994 in 1995.

10. Izvolitev članov nadzornega sveta ter
ugotovitev celotne sestave nadzornega sveta

Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-
ta se izvolijo predlagani člani ter ugotavlja
celotno sestavo nadzornega sveta.

11. Obravnava in določitev sejnine za
člane nadzornega sveta

Predlog sklepa: določi se sejnina članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poziva-
mo delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence, da svojo udeležbo na
skupščini pisno najavijo najpozneje tri dni
pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za
zastopanje na skupščini morajo biti pisna in
za čas pooblastilnega razmerja shranjena pri
družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na vpogled na sedežu družbe na Dimi-
čevi 14, Ljubljana, vsak delovni dan v tednu
med 10. in 12. uro.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo v preddverju sej-
ne sobe uro pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
dopolnitve predloga dnevnega reda ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi v 7 dneh po
objavi sklica na naslov družbe.

Če je prvi sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 14. uri v
istem prostoru, z enakim dnevnim redom.
Na tem zasedanju bo veljavno odločeno ne
glede na višino zastopanega kapitala.

Minervo d.d. Ljubljana
začasna uprava

Razne objave

Ob-5034

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, podružnica Trbovlje, Trg revolu-
cije 25, Trbovlje, objavlja

javno licitacijo
za prodajo osnovnih sredstev

1. Teleprinter EI NIŠ TX 35, ESB, iz-
klicna cena 170.862,84 SIT,

2. Teleprinter EI NIŠ TX 25, izklicna
cena 101.796,49 SIT.

Javna licitacija bo 23. 12. 1996 ob 12.
uri, v poslovnih prostorih Agencije Repub-
like Slovenije za plačilni promet, podružni-
ce Trbovlje, Trg revolucije 25.

Ogled je možen vsak dan do dneva lici-
tacije, od 10. do 12. ure.

Na licitaciji lahko sodelujejo vse pravne
in fizične osebe, ki pred začetkom vplačajo
varščino, ki znaša 10% od izklicne cene.

Oprema se bo prodala po sistemu “vide-
no-kupljeno”, brez kasnejših reklamacij.

Kupec na izklicno ceno plača še promet-
ni davek, razen če predloži ustrezno izjavo
o oprostitvi plačila prometnega davka.

Kupnino mora kupec vplačati najkasneje
v sedmih dneh po licitaciji in po vplačilu
opremo tudi  odpeljati.

Vsa dodatna pojasnila dobite na tel. štev.
0601/26-022 int. 231.

Agencija RS za plačilni promet
podružnica Trbovlje

Št. 02/96-030 Ob-5042

Svet za radiodifuzijo RS objavlja

podaljšanje roka za prijavo na razpis
(javno objavo) prostega radiodifuznega

kanala
Rok za prijavo na razpis (javno objavo)

prostega radiodifuznega kanala na oddajni
točki Ljubljana (stolpnica Dela), Kanal 60
(Ur. l. RS, št. 55/96-Ob 2802) se podaljša
do vključno 20. decembra 1996.
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Vloge pošljite na naslov: Uprava RS za
telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljublja-
na.

Za dodatne informacije, še posebej gle-
de tehničnih vprašanj, pokličite Upravo RS
za telekomunikacije, telefon: 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo RS

Ob-5039

Ljubljanska banka – Banka Domžale
d.d., Domžale v skladu s statutom Ljubljan-
ske banke – Banke Domžale d.d., Domžale
objavlja

ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Rašica

tovarna pletenin Ljubljana d.d., Zgornje Ga-
meljne 20, Ljubljana-Šmartno za odkup:

– 50 rednih delnic LB – Banke Domžale
d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 11.000 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50102-601-28047.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banka Domžale d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS pisno sporočijo banki, da sprejema-
jo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale d.d., Domžale prednostno pravico
odkupa, morajo upoštevati določila zakona
o bankah in hranilnicah, po katerih lahko
posamezni delničar pridobi več kot 15% del-
nic s pravico do upravljanja banke, le s pred-
hodnim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale d.d.

Št. 906/96 Ob-5052

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja

ponudbo

za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Modra borzno-posredniška

hiša, d.d., Ljubljana, Gornji trg 4, Ljublja-
na.

Predmet prodaje:
– 6.077 navadnih delnic Banke Celje d.d.
Cena: 12.900 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 25. 12. 1996. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000
Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-5067

Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale, v skladu s statutom Ljub-

ljanske banke – Banke Domžale, d.d., Dom-
žale, objavlja

ponudbo, ki jo je banki posredoval del-
ničar Polcom, d.o.o., Ljubljanska 47, Dom-
žale za odkup

– 542 rednih delnic LB – Banke Domža-
le, d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 17.500 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-139426.

Prednostno pravico odkupa imajo v
skladu z določili statuta delničarji Ljubljan-
ske banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku
15 dni od dneva objave tega oklica v Urad-
nem listu RS pisno sporočijo banki, da spre-
jemajo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale prednostno pravico
odkupa, morajo upoštevati določila zakona o
bankah in hranilnicah, po katerih lahko posa-
mezni delničar pridobi več kot 15% delnic s
pravico do upravljanja banke, le s predhod-
nim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Št. II-1/96 Ob-5029

Mestna občina Celje, na podlagi 7. člena
odloka o načinu in pogojih izvajanja gospo-
darske javne službe na področju pokopa-
liške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 49/95) ter 2.
člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o pogojih in izvajanju gospodarske
javne službe na področju opravljanja poko-
pališke dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/96), ob-
javlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja

pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti

1. Koncesija se podeljuje za dejavnost
urejanja pokopališč in upravljanja pokopa-
liške in pogrebne dejavnosti na mestnem
pokopališču v Celju in na pokopališču Te-
harje ter za pogrebno dežurno službo za
območje Mestne občine Celje.

Urejanje pokopališč zajema:
– vzdrževanje pokopališč (čiščenje in od-

stranjevanje odpadkov in snega, odvoz od-
padkov na odlagališče, košnja zelenic, ureja-
nje in obrezovanje živih meja, vzdrževanje
poti, manjša vzdrževalna dela na objektih in
napravah, vodenje katastra pokopališč, osta-
la dela, ki sodijo v področje vzdrževanja),

– razdelitev pokopališč na posamezne
zvrsti grobov,

– prekope.
Pokopališke dejavnosti so predvsem na-

slednje:
– zagotovitev uporabe mrliških vežic,
– izvajanje pogrebnih dejavnosti,
– izkop in zasip jame z zaščito sosednjih

grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Razpisana koncesija se podeli le enemu

koncesionarju, koncedent pa zanjo zagotav-
lja monopol.

2. Koncesionar lahko opravlja tudi dru-
ge tržne dejavnosti, ki so po naravi združlji-
ve s koncesijo. Mestna občina Celje za te
namene sklepa zakupne pogodbe za objekte
in naprave v neposredni bližini pokopališč
na podlagi posebnega razpisa. Koncesionar
ima v primeru enakih ponudbenih pogojev
prednostno pravico zakupa teh objektov in
naprav za izvajanje tržnih dejavnosti.

3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
predlaga ponudnik in je odvisna od razvoj-
nega programa, ki ga predlaga. Koncesijska
doba ne more biti daljša od desetih let. Za
koncesijo se ne plačuje koncesijskih dajatev.

4. Koncesionarju se podeli javno poob-
lastilo.

5. Ponudniki morajo izpolnjevati nasled-
nje minimalne kadrovske, tehnične in druge
pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisa-
ne dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference, ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
izkušnje,

– da imajo v posesti ustrezna tehnična
sredstva za izvajanje dejavnosti ali pa pred-
ložijo jamstva, da bo to pridobljeno.

– da bodo prevzeli ob sklenitvi koncesij-
ske pogodbe za nedoločen čas osem delav-
cev dosedanjega koncesionarja,

– da predložijo najmanj 1 mio SIT zava-
rovanja – varščino za kvalitetno izvajanje
gospodarske javne službe. Če zbrani kandi-
dat v roku ne plača varščine, se odločba o
izbiri razveljavi,

– da predložijo razvojni program in po-
slovni načrt z odprto kalkulacijo cen in pred-
laganim standardom kvalitete in obsega sto-
ritev do leta 2010.

Koncedent zagotavlja delovne pogoje za
izvajanje javne službe v Popovičevi 2 v Ce-
lju. Ponudniki morajo v ponudbi posebej
določiti minimalne prostorske kapacitete po-
trebne za izvajanje razpisane službe.

6. Med prijavljenimi bo Komunalna di-
rekcija Mestne občine Celje izbrala ponud-
nika na podlagi naslednjih kriterijev:

– izpolnjevanje minimalnih predpisanih
pogojev,

– kvaliteta in realnost predloženega raz-
vojnega programa in poslovnega načrta, s
katerim se bo del prihodkov od najemnin
lahko namenil za investicijske naložbe,

– predlagana kvaliteta in obseg ter ponu-
jena cena storitev,

– dosedanje reference ponudnikov,
– optimalnost najema potrebnih poslov-

nih prostorov na Popovičevi 2,
– višina varščine za uspešnost izvajanja

gospodarske javne službe.
Komunalna direkcija lahko odloči, da ne

izbere nobenega od ponudnikov.
7. Vsa potrebna dokumentacija ter do-

datne informacije so na voljo na Komunalni
direkciji Mestne občine Celje, Prešernova
27, 3000 Celje.

Razpisna dokumentacija se plača v viši-
ni 10.000 SIT, na žiro račun Mestne občine
Celje št. 50700-630-9010105.

Kontaktna oseba je Jože Smodila, dipl.
inž., tel. 063/484-822 vsak ponedeljek od
8. do 11. ure.

8. Rok za prijavo je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.
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9. Prijave na javni razpis je potrebno po-
slati v zaprti ovojnici na naslov: – Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27, 3000 Celje – s pripisom “Prijava
za koncesijo za opravljanje pokopališke de-
javnosti – Ne odpiraj”.

O izbiri bomo ponudnike obvestili v
dvajsetih dneh po zaključku roka javnega
razpisa.

Mestna občina Celje

Št. 36/96 Ob-5068

Na podlagi 6. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Črenšovci (Ur.
l. RS, št. 64/96) in 3. člena odloka o podeli-
tvi koncesije za obvezno lokalno javno služ-
bo za pregledovanje, nadzorovanje in čišče-
nje kurilnih naprav, dimnih vodov in zrač-
nikov zaradi varstva zraka (Ur. l. RS, št.
64/96) objavlja Občina Črenšovci

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje

lokalne javne službe za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva na območju Občine

Črenšovci
1. Koncedent: Občina Črenšovci, Prek-

murske čete 20, Črenšovci.
2. Predmet koncesije: izvajanje lokalne

javne službe za pregledovanje, nadzorova-
nje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vo-
dov in zračnikov zaradi varstva zraka, izde-
lava in vodenje katastra emisij iz malih in
srednjih kurilnih naprav.

3. Obseg koncesije: celotno območje Ob-
čine Črenšovci. Razpisana koncesija se po-
deli le enemu koncesionarju, koncedent pa
zanjo zagotavlja monopol.

4. Trajanje koncesije: koncesijsko razmer-
je se sklepa za določen čas, za dobo pet let.

5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da samostojno opravlja dimnikarsko
dejavnost,

– da zagotavlja uporabnikom kontinui-
rano in kvalitetno opravljanje dejavnosti,

– da razpolaga z zadostnim številom stro-
kovnega kadra za realizacijo koncesionar-
ske dejavnosti za pokrivanje celotnega ob-
močja Občine Črenšovci,

– da je ustrezno tehnično usposobljen za
izvajanje koncesije,

– da predloži reference o dosedanjem de-
lu,

– da pripravi in predloži program delo-
vanja dejavnosti.

6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz

predhodne točke,
– predlog cene za opravljenje storitev z

opcijo ponudbe,
– dokazilo, da je strokovno in kadrovsko

usposobljen za vspostavitev in vodenje ka-
tastra emisij malih in srednjih kurilnih na-
prav.

7. Merila za izbor:
– izpolnjevanje pogojev iz 5. točke tega

razpisa,
– cene,
– plačilni pogoji,
– način zagotavljanja izvajanja katastra

emisij iz malih in srednjih kurišč,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.

8. Koncesionarja izbere Odbor za komu-
nalo in infrastrukturo Občinskega sveta Ob-
čine Črenšovci.

Po končanem postopku pripravi odbor
za komunalo in infrastrukturo predlog za
izbor koncesionarja, ki ga posreduje občin-
skemu svetu, ta pa odloči s sklepom na pod-
lagi katerega občinska uprava izda upravno
odločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene kon-
cesijsko pogodbo župan občine.

9. Rok za prijave je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.

10. Prijave z zahtevanimi dokazili, je po-
trebno poslati v zaprti ovojnici na naslov
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci, s pripisom: “Ne odpiraj -
ponudba, koncesija dimnikarstvo.”

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po izbiri.

12. Kontaktna oseba za morebitna poja-
snila in dodatne informacije je Stanko Leb-
ar tel. 069/70-603, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

Št. 36/96 Ob-5069

Na podlagi 6. člena odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Črenšovci (Ur.
l. RS, št. 64/96) in 12. člena odloka o načinu
in pogojih izvajanja gospodarske javne služ-
be na področju opravljanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/96),
objavlja Občina Črenšovci

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja
pokopališč in pokopaliških storitev
1. Koncesija se podeljuje za dejavnost

urejanja pokopališč in za opravljanje poko-
paliških storitev na naslednjih pokopališčih:
v Črenšovcih, v Trnju, v Veliki Polani, v
Mali Polani, v Brezovici, na Gornji Bistrici,
na Srednji Bistrici in na Dolnji Bistrici.

Urejanje pokopališč je dejavnost, ki ob-
sega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekope grobov
in opustitev pokopališč, zajema pa pred-
vsem naslednja dela:

– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in
snega,

– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in

napravah.
Pokopališke storitve se izvajajo na po-

kopališču in so predvsem naslednje:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice (na

pokopališčih, kjer je izgrajena),
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosed-

njih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pokopališke službe.
Za vsako posamezno pokopališče se kon-

cesija podeli le enemu koncesionarju, kon-
cedent pa zanjo zagotavlja monopol.

2. Koncesionar lahko opravlja tudi dru-
ge tržne dejavnosti, ki so po naravi združlji-
ve s koncesijo.

3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
določi ponudnik v ponudbi in je odvisna od
razvojnega programa, ki ga predlaga. Doba

za prevzem koncesije ne more biti daljša od
7 let.

Koncedent za izvajanje koncesije ne pla-
čuje, prav tako koncesionar koncedentu ne
plačuje koncesije.

4. Koncesionarju za urejanje pokopališč
in pokopaliških storitev se podeli javno
pooblastilo.

5. Ponudniki za pridobitev koncesije mo-
rajo izpolnjevati naslednje minimalne teh-
nične, kadrovske in druge pogoje:

– da so registrirani za izvajanje predpi-
sane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje raz-
pisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo sredstva na voljo
pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, če bo-
do izbrani,

– da podajo zagotovila, da bodo zagoto-
vili ustrezno število delavcev, usposoblje-
nih za izvajanje prevzetih del,

– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
izkušnje za izvajanje razpisane javne služ-
be,

– da predložijo poslovni načrt z odprto
kalkulacijo cen in predlaganim standardom
kakovosti in obsegom storitev.

6. Koncesionarja izbere Odbor za komu-
nalo in infrastrukturo Občinskega sveta Ob-
čine Črenšovci.

Po končanem postopku pripravi odbor
za komunalo in infrastrukturo predlog za
izbor koncesionarja, ki ga posreduje občin-
skemu svetu, ta pa odloči s sklepom na pod-
lagi katerega občinska uprava izda upravno
odločbo.

Z izbranim koncesionarjem sklene kon-
cesijsko pogodbo župan občine.

7. Kontaktna oseba za morebitna poja-
snila in dodatne informacije je Stanko Leb-
ar tel. 069/70-603, vsak delovni dan od 8.
do 10. ure.

8. Rok za prijave je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.

9. Prijave na javni razpis je potrebno po-
slati v zaprti ovojnici na naslov Občina
Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Čren-
šovci, s pripisom: “Ne odpiraj - prijava za
koncesijo za opravljanje pokopališke dejav-
nosti. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po izbiri.

Občina Črenšovci

Št. II-1/96 Ob-5030

Mestna občina Celje, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje

določenih tržnih dejavnosti na lokaciji
Popovičeva ulica 2, v Celju

1. Mestna občina daje v zakup – najem
del objektov in naprav (približno 200 m2

površin v pritličju, 500 m2 na podstrešju,
približno 500 m2 zunanjih površin) na loka-
ciji Popovičeva 2 za izvajanje tržnih dejav-
nosti, ki so vsebinsko povezane s pogrebno
dejavnostjo.

2. Z izbranim zakupnikom bo sklenjena
zakupna pogodba za pet let.

3. Med prijavljenimi ponudniki bo Ko-
munalna direkcija Mestne občine Celje iz-
brala, na podlagi naslednjih kriterijev:
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– obseg storitev, ki jih bo izvajal zakup-
nik,

– dosedanje reference,
– višina zakupnine oziroma najemnine

za najete objekte in naprave.
V primeru enakih ponudb ima prednost

koncesionar, ki bo izbran za izvajanje po-
kopališke dejavnosti. V tem primeru se za-
kupna pogodba sklene za enako dobo, kot
bo sklenjena koncesijska pogodba.

Organ pristojen za izbiro lahko določi,
da ne izbere nobenega od prijavljenih po-
nudnikov.

4. Vsa potrebna dokumentacija in dodat-
ne informacije so na voljo na Komunalni
direkciji Mestne občine Celje, Prešernova
27, 3000 Celje.

Razpisna dokumentacija se plača v viši-
ni 10.000 SIT, na žiro račun Mestne občine
Celje, št. 50700-630-9010105.

Kontaktna oseba je Jože Smodila, dipl.
inž., tel. 063/484-822 vsako sredo od 8. do
11. ure.

5. Vloga za prijavo je trideset dni od ob-
jave v Uradnem listu RS.

6. Prijave na javni razpis je potrebno po-
slati v zaprti ovojnici na naslov: – Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešer-
nova 27, 3000 Celje s pripisom “Ponudba
za zakup objekta Popovičeve ulice 2 – Ne
odpiraj”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
dvajsetih dneh po zaključku javnega raz-
pisa.

Mestna občina Celje

Št. 139/96 Ob-5061

Veletrgovina Vema export-import d.d.
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
55. izredne seje upravnega odbora z dne
21. 11. 1996 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. stoječih na parc. št. 565/5, vl. št., 675,
k.o. Razvanje in sicer:

A) poslovno-trgovski-skladiščni prosto-
ri v pritličju skupne površine do 7.912,33
m2.

Pričakovana cena je 1.000 DEM/m2.
B) poslovno-trgovski prostori v 1. nad-

stropju poslovne stavbe, skladiščni prostori
v skupni površini do 6.448,12 m2.

Pričakovana cena je 800 DEM/m2.
C) poslovno skladiščni prostori v kleti

poslovne stavbe v skupni površini do 404,30
m2.

Pričakovana cena je 700 DEM/m2.
D) pisarna v I. nadstropju površine 63,56

m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
E) pisarna v I. nadstropju površine

200,44 m2.
Pričakovana cena je 1.350 DEM/m2.
2. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

na parc. št. 563/7, vl. št. 670, k.o. Razvanje
v izmeri 552 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
3. zemljišče v Mariboru, Tržaška c. 65,

parc. št. 562/2, vl. št. 670, k.o. Razvanje v
izmeri 873 m2.

Pričakovana cena je 300 DEM/m2.
4. poslovni prostori v Zagrebu, Radiče-

va 10 (predstavništvo na trgu Bana Jelači-
ča) v izmeri 139,22 m2.

Pričakovana cena je 3.500 DEM/m2.
Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

osebe, ki priložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije in pravne osebe, ki so
registrirane in imajo sedež v R Sloveniji,
priporočeno v zaprti kuverti z označbo “Ne-
premičnine”. Priložiti je potrebno tudi potr-
dilo o vplačani varščini, ki znaša 10% nave-
dene izklicne cene za posamezno nepremič-
nino. Varščino je potrebno poravnati na žiro
račun podjetja Vetrans d.o.o. Maribor, Tr-
žaška c. 65 št. 51800-601-57481, odprt pri
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, podružnica Maribor, ali na
kakšen drug nevtralni žiro račun po pred-
hodnem dogovoru s prodajalcem nepremič-
nin.

Varščino je potrebno vplačati najkasneje
do zaključka zbiranja ponudb s pripisom
“varščina”. Varščina je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Javno zbiranje ponudb velja do 24. 12.
1996.

Pisna ponudba mora vsebovati: pred-
met ponudbe, ponujeno ceno, plačilne po-
goje, overjen izpisek iz registra št. 1 in št.
6 za pravne osebe ali overjeno fotokopijo
potrdila o državljanstvu R Slovenije za fi-
zične  osebe  ter  potrdilo  o  vplačilu
varščine.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import d.d. Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 30. 12. 1996 ob 12.
uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Na  nepremičninah  poslovnega  objek-
ta pod št. 1(A, B, C, D, E) je vpisana za-
stavna pravica na listi C. Kupnina je plač-
ljiva v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Pro-
dajalec se ne obvezuje skleniti pogodbe s
ponudnikom,  ki  ponudi  najvišjo  kupni-
no.  Prodajalec  bo  pri  izbiri  najugodnej-
šega  ponudnika  upošteval  ponujeno  ce-
no,  način  plačila,  velikost  nakupa,  teh-
nološko  zaokroženost  ter  druge  elemente
ponudbe.

Posamezne nepremičnine se lahko kupu-
jejo tudi po delih oziroma dva ali več kup-
cev en etažni del.

Prodajne pogodbe bodo postale veljavne
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z 2. ods.
44. člena zakona o lastninskem preobliko-
vanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno – kupljeno”. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku 8
dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe. Prevzem nepremičnin bo mogoč ta-
koj po plačilu celotne kupnine. Vplačana
varščina se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina vrnjena v roku 8 dni od dneva od-
piranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumantacijo in si ogle-

dajo poslovne prostore po predhodnem do-
govoru s Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema
export-import d.d. Maribor

Ob-5062

Architecta d.o.o., Tartinijev trg 15/I,
6330 Piran, na podlagi danega pooblastila
Veletekstila p.o., Ljubljana, Masarykova 17,
Ljubljan, z dne 26. 11. 1996, objavlja

javno dražbo
za prodajo gospodarskega poslopja – 13

m2 in dvorišča 686 m2, ki stojita na parc. št.
150/1, vl. št. 798, k.o. Piran, zeleni pas.

Izklicna cena znaša 50.000 DEM plačlji-
vih v tolarski protivrednosti po prodajnem
menjalniškem tečaju LB Ljubljana d.d., na
dan plačila. Na javni dražbi lahko sodeluje-
jo pravne in fizične osebe, ki na dražbi po-
ložijo dokazilo o vplačilu varščine v višini
20% izklicne cene. Varščina se nakaže na
ŽR prodajalca št.: 50100-601-10110.
Varščino se bo uspelemu ponudniku obra-
čunalo v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa vrnila v petih dneh po končani dražbi
brez obresti.

Nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno-kupljeno.

Ponudnik mora pred začetkom javne
dražbe predložiti potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, če je fizična oseba ozi-
roma izpisek iz sodnega registra in poobla-
stilo, če je pravna oseba.

Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 15 dneh po javni dražbi,
celotno kupnino pa plačati v roku 8 dni po
pridobitvi soglasja pristojnega javnega pra-
vobranilstva, sicer prodajalec zadrži varšči-
no in razveljavi dražbo.

Davek na promet z nepremičninami ter
vse stroške v zvezi s to dražbo, kakor tudi
posredniško provizijo plača kupec.

Javna dražba bo 19. 12. 1996 ob 10. uri v
prostorih Architecta d.o.o., Tartinijev trg 15,
6330 Piran.

Ogled nepremičnine bo mogoč dne 17.
12. 1996 od 10. do 12. ure.

Interesenti lahko dobijo željene infor-
macije na tel.: 066/75-982, 75-594.

Architecta d.o.o.

Št. 22/96 Ob-5098

Silan d.o.o., Podjetje za promet z nepre-
mičninami, Ljubljana, Dalmatinova 10, ob-
javlja na podlagi pooblastila družbe
AM-BUS d.o.o., Ljublana, Celovška 180,
kot prodajalca

javno dražbo
za prodajo nepremičnine – dela objekta

v Ljubljani, Celovška 172 (bivša Jugoteh-
nika), 2509,04 m2, pokrite površine, pripa-
dajočim funkcionalnim zemljiščem, kar vse
predstavlja parc. št. 217/3, stavbišče s po-
slovno stavbo 986 m2, dvorišče 581 m2,
vpisano  v  vl.  št.  3640  k.o.,  Zgornja
Šiška.

Nepremičnina se prodaja po delih (eno-
tah) ter mora biti prodana skupaj za najmanj
909.527 DEM, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pro-
daje, sicer ima prodajalec pravico razglasiti
dražbo kot neuspešno.

Prodajne enote:
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E0 – klet in pritličje v izmeri 131,25 m2,
kar predstavlja 5,231% celote, po izklicni
ceni 105.000 DEM.

E1 – klet, pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 785 m2, kar predstavlja 31.287% ce-
lot, po izklicni ceni 525.379 DEM.

E2 – klet, pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 377,75 m2, kar predstavlja 15% celo-
te, po izklicni ceni 273,868 DEM.

E3 – klet, pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 182,55 m2, kar pomeni 7,28% celote,
po izklicni ceni 132.348,79 DEM.

E4 – pritličje v izmeri 268,01 m2, kar
predstavlja 10,69% celote, po izklicni ceni
210.387,85 DEM.

E5 – nastropje v izmeri 333,73 m2, kar
predstavlja 13,3% celote, po izklicni ceni
220.261,80 DEM.

E6 – klet v izmeri 431,65 m2, kar pred-
stavlja 17,2% celote, po izklicni ceni
312.926,25 DEM.

Javna dražba bo 23. 12. 1996 ob 10. uri
na sedežu družbe Silan d.o.o., Ljubljana,
Dalmatinova 10, v pisarni direktorja.

Dražitelj mora najkasneje dan pred jav-
no dražbo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene in sicer na žiro račun družbe
Silan d.o.o. št. 50101-601-87972. Potrdilo o
vplačani varščini morajo dražitelji predloži-
ti dražbeni komisiji pred pričetkom dražbe.
Plačilo preostalega dela kupnine se določi s
pogodbo.

Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti originalno potrdilo o državljan-
stvu RS ali njegovo overjeno fotokopijo.

Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo dražitelja in overjen izpisek iz
sodnega registra iz katerega je razvidno, da
ima pravna oseba sedež v Sloveniji.

Dražitelji pred dražbo podajo izjavo, da
ne bodo namesto plačila kupnine v denar-
nem znesku, ki bo izklican na dražbi, podat-
li pobotne izjave oziroma da bodo njihove
morebitne pobotne izjave, podane v zvezi z
nakupom nepremičnine iz te objave.

Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, kljub
podani izjavi iz prejšnjega odstavka poda
pobotno izjavo, mora za kršitev te svoje
zaveze plačati pogodbeno kazen v višini
20% dosežene cene, vplačana varščina pa
pripada prodajalcu in se za njen znesek ne
zmanjša dolg na podlagi pogodbene kazni.
Tako podana pobotna izjava je nična.

Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu pa bo vrnje-
na v 5 dneh po končani dražbi v nominal-
nem znesku brez obresti. Kupoprodajno po-
godbo mora uspešni dražitelj skleniti s pro-
dajalcem v 8 dneh po končani javni dražbi.

Prometni davek plača prodajalec, vse os-
tale stroške v zvezi s prenosom lastništva pa
kupec.

Nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno kupljeno.

Za vse informacije in dogovore o ogledu
nepremičnine se lahko interesenti obrnejo
na podjetje Silan d.o.o., Dalmatinova 10,
Ljubljana, tel. 061/133-31-38, faks
061/133-62-15.

Silan d.o.o, Ljubljana

Št. 42/1253 Ob-5026

Fructal živilska industrija, d.d., Ajdovš-
čina preklicuje žig pravokotne oblike veli-

Ademi Imer, Tržaška 5 A, Postojna, pot-
ni list št. AA 915541. p-70221

Andlovic Erika, Vrtojbenska 38, Šempe-
ter pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
96370. p-70134

Ašanin Bojana, Gregorčičeva 12, Nova
Gorica, potni list št. AA 398798. p-70263

Bažato Majda, Cvetlična 50, Šempeter
pri G., maloobmejno prepustnico, št. AI
33162. p-70282

Balažek Marjan, Ključarovci, Ljutomer,
potni list št. BA 186669. p-70250

Banič Marija, Brezje pri Senušah 18, Kr-
ško, potni list št. BA 553435. p-70168

Barbulovič Djordje, Kajuhova 10, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
29/96. p-70166

Basta Kristina, Borovška c. 95, Kranjska
gora, potni list št. AA 662697. p-70129

Basta Perica, Borovška c. 95, Kranjska
gora, potni list št. AA 197249. p-70130

Baćić Sulejman, Glavni trg 28, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 373496. g-70103

Belak Aleš, Zg. Šuštanj 11, 1251
Moravče, potni list št. AA 144791. s-72010

Benetek Okanovič Renata, Koželjskega
1, Velenje, potni list št. BA 563717. p-70262

Bevc Anton, Verače 22, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 237144. p-70286

Bešić Enida, Šalek 88, Velenje, potni list
št. BA 008929. p-70131

Božič Srečko, Ribno, Gorenjska c. 54,
Bled, potni list št. BA 65482. p-70288

Borojevič Vojin, Kovorska cesta 21, Tr-
žič, potni list št. AA 725368. p-70239

Bruči Hamdi, Štrekljeva 68, Maribor,
štampiljko z napisom Zidarstvo in fasa-
derstvo Bruči Hamdi Štrekljeva 68, Mari-
bor. m-1864

Bubnič Boris, Cesta na Markovec 3, Ko-
per, potni list št. AA 205700. s-70255

Buser Zvonko, Loče pri Poljčanah 101,
Loče, potni list št. BA 30682. p-70287

Cindrič Tadej, Kajuhova ul. 4, Črnomelj,
potni list št. BA 362279. p-70093

Crnkić Mersema, Bazovška 95, Kranj-
ska gora, potni list št. AA 98317. p-70265

Čatič Omer, Mladinska 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 461475. s-70120

Čelesnik Irena, Prešernova c. 15, Bled,
potni list št. AA 576994. p-70224

Čergoli Stanko, Ljubljanska 76, Domža-
le, potni list št. AA 280296. s-70170

Čolović Dragan, Gradišče 17/b, Vrhni-
ka, potni list št. AA 432869. s-70256

Dežman Aleksandra, Savska cesta 58,
Bled, potni list št. AA 831601. p-70118

Ditz Karina, Kočevarjeva 6/a, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-4090/95. m-1812

Djordjić Bojana, Spodnja Slivnica 121
A, Grosuplje, potni list št. AA 879859.
s-70043

Dobrinič Josip, Ul. Slavka Gruma 5, No-
vo mesto, potni list št. AA 030202. p-70028

Duraković Rasema, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 649419. p-70241

Duraković Safet, Maistrova 6, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 649418. p-70242

Eržen Rok, Zabukovje 20, Kranj, potni
list št. BA 360351. p-70248

Garbar Ivan, Industrijska 8, Ruše, pri-
glasitveni list, št. 068-0317794. m-1803

Gmajner  Silvester,  Partizanska  pot
10,  Šoštanj,  potni  list  št.  AA  653683.
p-70030

Golob Radoš, Neblo 1/c, Dobrovo, potni
list št. AA 888311. p-70135

Grah Robert, Černelavci, Zadružna 8,
Murska Sobota, potni list št. AA 368231.
p-70209

Grdadolnik Simon, Ižanska cesta 314,
Ljubljana, potni list št. AA 316316. p-70255

kosti 2,5 cm × 1 cm z vsebino Fructal Živil-
ska industrija, d.d., – 3 Ajdovščina - Tovar-
niška 7.

Alfirev Aleš, Kamnogoriška cesta 45,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 28-2273/96. s-70146

Avtoimpex  d. o. o.,  Celovška  150,
Ljubljana,  preklicuje  registracijsko  potr-
dilo  za  osebno vozilo Škoda Felicia LX 1,
9 D z močjo 47KW, št. šasije
TMBEHH633V3412605, št. motorja
AEF057018 ocarinjeno po ECL, št. 13362
dne 18. 10. 1996. s-70163

Digrad d. d., Cesta na Brdo 109, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico, št.
389610. s-70121

Funtek Jurij, Podvolovjek 5, Luče, prek-
licuje priglasitveni list samostojnega pod-
jetnika. p-70164

Jamnik Dragica, Livada 1, Kamnik, prek-
licuje priglasitveni list, opravilna št.
15-1036/96. s-70130

Proming International, Dunajska 367,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
AVO- 310267, izdala Zavarovalnica Tilia.
s-70013

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo
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Hajsan Renata, Ročevnica 11, Tržič, pot-
ni list št. AA 189983. p-70289

Herček Viktor, Škofija 3, Šmarje pri Jel-
šah, preklic potnega lista, objavljen v UL
RS, št. 29/96. p-70002

Horvat Slavko, Pertoča 132, Rogašovci,
potni list št. AA 995081. p-70210

Hozjan Boris, Lipovci 263, Murska So-
bota, potni list št. AA 28936. p-70092

Hubl Ervin, Aškerčeva ulica 20, Mari-
bor, potni list št. AA 282514. p-70237

Jaunik Valerija, Gornji trg 20, Lovrenc,
potni list št. AA 436361. p-70189

Jelenko Herman s. p., Fala 46 a, Selnica
ob Dravi, priglasitveni list, št. 068-0510/95.
m-1816

Jemec Aleksandra, Gregorčičeva 7,
Ljubljana, potni list št. AA 168584. s-70050

Juvan Stojan, Jana Husa 52, Ljubljana,
potni list št. BA 523380. s-70151

Kaplar Josip, Žabjak 3, Ljubljana, potni
list št. BA 378465. p-70187

Kaučič Matej, Prešernova 9, Lenart, pot-
ni list št. AA 682897. m-1776

Kemperl Ciril, Rožično 9/a, Kamnik,
potni list št. AA 377127. s-70069

Kerševan Nataša, Oševljek 8/A, Renče,
potni list št. AA 469703. p-70236

Keser Jože, Gottmadingen Bietingen,
Ringstrasse 17, potni list št. BA 512465.
p-70222

Klinc Franc, Obrtniška ulica 5, Ptuj, pot-
ni list št. BA 121611. p-70027

Kocijan Slavica, Vrbje 80, Žalec, potni
list št. AA 630899. p-70225

Korenika Klavdija, Šolska ulica 8, Luci-
ja, Portorož, maloobmejno prepustnico, št.
AI 4775. p-70244

Korpar Slavi, Podlubnik 14559, Škofja
Loka, potni list št. AA 116412. p-70186

Kosi Marcel, Ul. Gubčeve brigade 80,
Ljubljana, potni list št. BA 499100. s-70150

Kraker  Starman  Ana  Marija,  Šorlije-
va 27, Kranj, potni list št. AA 139199.
s-70083

Kralj Ivana Zvonka, Šmihel 25, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. VS
1254. p-70257

Kreslin Danijel, Slavka Osterca 12, Lju-
tomer, potni list št. BA 481867. p-70121

Kučan Franc, Jakobovo naselje 17, Mur-
ska Sobota, potni list št. AA 069427.
p-70240

Lavrič Branko, Hrib Loški potok 106,
Ribnica, potni list št. AA 789165. s-70157

Lesjak Ivanka, Radvanjska c. 112/a, Ma-
ribor, potni list št. AA 911285. p-70154

Ličen Zoran, Ul. Moša Pijade 50, Mari-
bor, potni list št. BA 184956. p-70119

Ljubojević Ljubiša, Finžgarjeva 8/A,
Lesce, potni list št. AA 329944. p-70159

Ljubojević Milena, Finžgarjeva 2/A,
Lesce, potni list št. BA 65004. p-70153

Ljubojević Raco, Finžgarjeva 8/a, Les-
ce, potni list št. BA 65812. p-70152

Lovšin Marjan, Dolenja vas, Šolska ul.
16, Ribnica, potni list št. AA 387695.
p-70120

Majcen Le Marecgal Alenka, Kardeljeva
cesta 69, Maribor, potni list št. BA 117324.
p-70169

Mar Dragica, Kardeljeva cesta 76, Mari-
bor, potni list št. AA 970220. p-70284

Marinček Edo, Vegova 11, Koper, potni
list št. AA 509606. s-70194

Markovič Sonja, Kidričeva ul. 33, Šmar-
je pri Jelšah, potni list št. BA 324083.
p-70232

Maček Marija, Dol 3, Pristava pri Mest.,
potni list št. AA 218677. p-70001

Merčnik Sonja, Lovska ul. 4, Dravski
dvor, potni list št. BA 373409. p-70155

Mozetič Peter, Ozeljan 81/A, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
87325. p-70281

Mulec Klavdija, Vrečova c. 10, Gornja
Radgona, potni list št. BA 336015. p-70167

Nežmah Mateja, Novo naselje 17, Bistri-
ca/Dravi, potni list št. AA 382853. p-70259

Nenadić Milivoj, Mariborska c. 11, Dra-
vograd, potni list št. BA 119823. p-70260

Noshaj Uka, Valvasorjeva 19, Maribor,
potni list št. BA 468339. p-70122

Nuraj Mustafe, Aškerčeva ulica 33 A,
Domžale, potni list št. AA 229670. s-70119

Omejec Janez, Valjavčeva 11, Kranj,
potni list št. AA 056237. p-70171

Opalk Simona, Novi dom 32/b, Trbov-
lje, potni list št. BA 148214. s-70071

Osojnik Janez, Trebče 44, Šmarje pri Jel-
šah, potni list št. BA 579545. s-70258

Pahernik Karel, Kresnica 39, Šentilj, pri-
glasitveni list, št. 065-0369-95. m-1858

Pančič Jelka, Šlandrova 9, Slovenska Bi-
strica, potni list št. AA 791790, izdan 3. 3.
1993, izdala UE Slovenska Bistrica. s-70058

Pejanović Zoran, Češenik 13, Domžale,
potni list št. AA 759600. s-70117

Perić Branimir, Užiška ul. 1, Ljutomer,
potni list št. AA 279738. p-70132

Pečnik Nikolaj, Leonova 3, Slovenska
Bistrica, potni list št. AA 432136. p-70133

Pirnovar Mojmir, Pod ostrim vrhom 31/a,
Trbovlje, potni list št. AA 811413. s-70072

Plesnik Silvo, Mlače 34/a, Loče, potni
list št. AA 559174. p-70226

Ponjavić Marko, Breg 78, Kočevje, pot-
ni list št. AA 632009. g-70101

Premelč Gregor, Bolgarska 13, Ljublja-
na, potni list št. BA 379986. s-70235

Primožič Jožica, Krimska ulica 15, Ljub-
ljana, potni list št. AA 465468. s-70003

Razlag Marjan, Sveti Tomaž 35/b, Or-
mož, potni list št. AA 685634. g-70105

Salobir Ivan, Zabukovica 76/a, Žalec,
potni list št. AA 666865. p-70234

Semprimožnik Jožef, Homec 32, Mozir-
je, potni list št. AA 430213. p-70151

Sešel Viktorija, Nicina 7, Prevalje, potni
list št. BA 010281. p-70245

Skaza Rudi, Kozjak pri Ceršaku 4, Cer-
šak, potni list št. AA 242206. m-1821

Sokač Katarina, Pot v Močilnik 5 a, Vrh-
nika, potni list št. AA 561742. s-70276

Somer Martin, Besednjakova ulica 7,
Maribor, potni list št. AA 857690. p-70108

Stankovič Tanja, Fabianijeva 27, Ljub-
ljana, potni list št. AA 197755. s-70156

Stanojević Dobrosav, Godnje 7, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št AI 028332.
p-70258

Stjepanovič Nada, Prvomajska 1, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
81166. p-70290

Šinko Darko, Ulica ob progi 6, Ljuto-
mer, potni list št. BA 509367. p-70136

Šmitran Miodrag, Ulica V. Kejžarja 32
A, Jesenice, potni list št. AA 905325.
p-70165

Šoba Franc, Stolovnik 26, Krško, potni
list št. BA 269348. p-70261

Švarc Dominik, Cesta Zmage 109, Mari-
bor, potni list št. AA 0279147, izdala UE
Maribor 9. 7. 1992. s-72061

Tabaković Amira, Plešičeva 41, Ljublja-
na, potni list št. AA 673337. s-70193

Tomažič Danilo, Bevkova ul. 1, Mari-
bor, potni list št. BA 143083. p-70246

Topič Odisej, Kolodvorska 1, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 459225. p-70156

Trbižan Boštjan, Sečovlje 55/a, Sečov-
lje, potni list št. AA 500186. p-70243

Tunjič Marina, Na Lipico 2, Šentjur, pot-
ni list št. BA 554860. p-70140

Tušar Tanja, Cankarjeva 7, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 74057.
p-70285

Ukmar Matevž, Hubadova 6, Ljubljana,
potni list št. AA 590958, izdala UE Ljublja-
na 18. 11. 1992. s-70108

Uranc  Aleksander,  Vrunčeva  5,  Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 256998.
p-70115

Ušaj Nedjan, Kozana 122 A, Nova Gori-
ca, potni list št. AA 173792. p-70283

Varjačić Marko, Prapretno 67, Hrastnik,
potni list št. BA 98937. g-70102
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Vernik Stane s. p., Partizanska 7, Mari-
bor, priglasitveni list, št. 064-0155/93.
m-1877

Veljkovič Dragiša, Masarykova 34,
Ljubljana, potni list št. AA 714538. s-72032

Vidic Marija, Blečji Vrh 1 a, Grosuplje,
potni list št. AA 431724. g-70104

Vizovišek Nataša, Ul. Kokrškega odreda
1, Lesce, potni list št. AA 754533. s-70145

Zakelšek Leopold, Falska c. 83, Ruše,
potni list št. BA 152481. p-70233

Zukić Alen, Trg Dušana Kvedra 9, Mari-
bor, potni list št. AA 122674. p-70188

Druge listine

Abondanca Mauro, Škocjan 35, Koper,
vozniško dovoljenje. g-70242

Ana Anica Horvat, Vesna 22, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 11455.
g-70100

Ando d. o. o., Pot pod Gradiščem 18,
Naklo, zavarovalno polico, št. 0394870.
g-70092

Antonijevič Darja, Rusjanov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30637. s-70525

Artenjak Ana, Maistrova ul. 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9548,
izdala UE Ptuj. g-70272

Babič Franc, Gladomes 24, Zgornja Lož-
nica, zavarovalno polico, št. 1050311.
g-70020

Babič Franc, Žabjek 13, Podbočje, spri-
čevalo Kovinarske šole. g-70030

Babšek Metka, Hrastovec 54, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12997.
g-70118

Bagola Ivanka, Cankova 64/a, Cankova,
spričevalo od 1 - 4. letnika UAŠ. p-70148

Bajič Marija, Groharjevo naselje 59,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, št. 22678.
g-70265

Balažek Marjan, Ključarovci 64, Križev-
ci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4303. p-70193

Baligač Jernej, Gregorčičeva 197b, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 31067.
p-70149

Baloh Emil, Mačkovci 24, Domžale,
obrtno dovolenje, št. 06-0892/94. g-70131

Banič Ivan, Tbilisijska ulica 114, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 146228, št. reg. 33882. s-70196

Barl Vlasta, Igriška 105, Maribor, in-
deks PF Maribor, letnik 1991. m-1850

Bedenik Rolando, A. Kapele 7, Hrast-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4010. g-70140

Belai Sandra, Smrečnikoca 2, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34321. g-70128

Belec Melita, Križevci 136, Križevci, di-
plomo Tehniške fakultete v Mariboru, št.
93355664. m-1811

Benedik Jožica, Rovte 1, Podnart, spri-
čevalo. g-70231

Benčan Metka, Brestova ulica 20, Cerk-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5692. g-70016

Benčina Leon, Cesta v Šmartno 33 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 128017, S 544317, izdala UE Ljubljana.
s-70054

Bertole Darko, Sromlje 13, Sromlje,
službeno izkaznico, št. 82564 MORS.
p-70031

Bevc Danica, Dobrna 62, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 38237. p-70138

Bevčič Manuela, Maistrova 2, Ilirska Bi-
strica, dijaško mesečno vozovnico, št.
16963. s-70187

Bezjak Janez, Gundoličeva 16, Maribor,
spričevalo Trgovske šole, letnik 1974.
m-1844

Bezjak Marjan, Zabovci 23, Markovci,
delovno knjižico, reg. št. 48663. p-70106

Bešič Mustafa, Gradnikova 45, Radov-
ljica, spričevalo OŠ Prežihov Voranc.
g-70268

Bizjak Olga, Kržišče 11, Raka, zavaro-
valno polico, št. 0398940. p-70252

Bizjak Srečko, Sinja Gorica 81, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
9180. s-70186

Bizovičar Miran, Dolge njive 15, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
21603. s-70143

Božič Tanja, Prešernova 11, Ilirska Bi-
strica, dijaško mesečno vozovnico, št.
28999, izdal LPP. s-70056

Bobič Janez, Marjana Kozine 51, Novo
mesto, zaključno spričevalo SGŠ Kranj.
g-70244

Bogdanovič Vitomir, Dragice Žarkovič
28, Surdulica, delovno knjižico. s-70066

Bohar Milivoj, Vičetinec 83, Čakovec,
vozniško dovoljenje, št. 2788, izdala UE
Kočevje. s-70149

Breg Miran, Spodnja Velka 18/a, Zgor-
nja Velka, zaključno spričevalo Strojno
kmetijske šole Maribor, letnik 1996. m-1829

Breščak Boštjan, Letonjeva 6, Maribor,
spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor, letnik
1995. m-1861

Cafuta Franc, Rimska 12, Ptuj, delovno
knjižico, reg. št. 13775, izdala UE Ptuj.
p-70256

Cehner Katja, Ložnica pri Žalcu 26 c,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
80492. p-70227

Celin Jerneja, Štihova 25, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 29754. s-70214

Cigoj Jelka, Gorenje polje 50, Anhovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-70275

Cuder Petra, Gradnikova ulica 12, Ka-
nal, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-70175

Ćatić Lidija, Ulica Iga Grudna 5, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Mirana Jar-
ca. s-70171

Česnik Tomaž, Drskovče 20, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9901.
p-70126

Čeč Aljoša, Redelonghijeva ulica 21,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18763. s-70109

Čmak Milan, Groharjeva 11, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 13609. p-70137

Čuk Rosana, Bukovje 30, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12145.
p-70279

Debernardi Marija, Gažon 26, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 746, izdala
UE Koper. g-70226

Debevc Matej, Na zelenici 3 c, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 0342066 - 50 pro-
centni bonus. s-70217

Deu Pika, Goričane 73, Medvode, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 933590,
št. reg. 160375. s-70137

Djurkovič Biljana, Poljanski nasip 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 5235, št. reg. 179464. s-70045

Doblehar Urška, Bratovževa ploščad 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20698. s-70047

Dobnikar Franc, Britof 177 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
226942, št. reg. 3848, izdala UE Kranj.
s-70042

Dodig Lana, Hafnerjeva 8 a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 812071.
s-70209

Dolšak Milan, Grdina 11, Stoperce, za-
varovalno polico, št. 0456253. s-70021

Dornik Marija, Izlake, spričevalo 2. let-
nika Gostinske šole. p-70220

Došenović Mirko, Brilejeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 847668. s-70148

Drekonja Marjan, Stranice 83, Stranice,
vozniško dovoljenje, št. 10639. p-70181

Dujakovič Oliver, Podgorje 13, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 43026. p-70206

Duratovič, Cesta revolucije 100, Jeseni-
ce, delovno knjižico. g-70274

Đenić Mileva, Cesta 4. julija 68, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13501.
p-70294

Eržen Alojzija, Virmaše 61, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12690. s-70037
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Erjavec Benjamin, Gregorčičeva 17, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 3051. p-70276

Felc Andrej, Črni vrh 48, Črni vrh, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 158821,
št. reg. 7929, izdala UE Idrija. p-70097

Felc Sandi, Na Lazih 50, Notranje Gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1096712, št. reg. 123655. s-70240

Ferenc Marjeta, Žihlava 1, Videm ob
Ščavnici, indeks, št. 81446425 EPF. m-1849

Ferlež Jožef, Vid Ivanuševa 17/A, Ro-
gaška Slatina, zavarovalno polico, št.
188966. g-70243

Ferlič Jelka, Gačnik 27, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7555.
m-1839

Fetaj Ferzi, Vojkova 103, Nova Gorica,
obveznico, št. 02087 in pripadajoče kupone
od št. 1 do 5 v višini 206, 77 DEM, izdani
dne 22. 1. 1991 s strani Meblo Pohištvo Ma-
siva d. o. o. Nova Gorica.p-70238

Ficko Boštjan, Jakčeva 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 787. s-70064

Filipovič K., T. Dežmana 10, Kranj, voz-
no karto, na relaciji Planina - Labore.
g-70262

Friedl Milan, Trčova 268, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu v Mariboru, let-
nik 1972. m-1883

Gerbec Miha, Sojerjeva 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18735.
s-70247

Gerovac Nadja, Vrhovčeva ulica 6 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052005. S-70061

Golavšek Franc, Velenjska cesta 13, Ža-
lec, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
21052. p-70182

Grbac Marinella, Poletiči 21, Gračišče,
vozniško dovoljenje. g-70225

Grbac Vesna, Dolna počehova 12 e, Pe-
snica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9093. m-1859

Gregorič Janez, Preloška 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, št. 11985. s-70280

Grgorovič Sanja, Bevkova 1, Divača, de-
lovno knjižico, št. 1056775. p-70112

Grnjak Marjan, Mota 65/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3623. p-70147

Grobelnik Aljoša, Cankarjeva 2, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1031871. p-70293

Groboljšek Gregor, Cestza na Zlato po-
lje 5, Zagorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9797. p-70176

Grosek S., Josip dol 57, Ribnica na Po-
horju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6070. p-70190

Grošelj Jožef, Justinova ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
388708, št. reg. 93271. s-70168

Grubelnik Petra, Josip dol 47/b, Ribnica
na Pohorju, spričevalo 1. letnika Pedagoške
gimnazije Maribor, šolsko leto 1988/1989.
m-1833

Gubanec Franc, Sojerjeva ulica 62, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513244, št. reg. 12295. s-70011

Guid Matej, Glinškova ploščad 22, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36747.
s-70166

Guček Andreja, Socka 8, Nova cerkev,
vozniško dovoljenje, št. 39977. p-70157

Habjanič David, Linhartova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101180.
m-1853

Habjanič Marija, Nova ulica 26, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
83328. m-1879

Halužan Dražen, Mali Tabor 11/a, Hum
na Sutli, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu avtomehanične šole Bo-
ris Kidrič Celje. s-70183

Herga Frančišek, Kajžarjeva 5, Maribor,
delovno knjižico. m-1809

Hodžič Senad, Razlagova 5, Maribor, za-
varovalno polico, št. 0288231. m-1869

Horvat Boris, Borovci 2 b, Dornava, cer-
tifikat za prevoz nevarnih snovi, št. 007852.
m-1810

Horvat Danica, Cvetkova 14, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 13847.
p-70195

Horvat Daniel, Okoslavci 7, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
11935. p-70100

Hozjan Boris, Lipovci 263, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 17559. p-70095

Hozjan Simon, Lenardonova 37, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, letnik 1995. m-1837

Hrga Greta, Levčeva 4, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu Gradbenega šolske-
ga centra Maribor, izdano leta 1981. m-1820

Hribernik Aleš, Cesta v brigade 26, Dol
pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 5879. g-70031

Hristov Vladimir, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36441.
s-70033

Hudnik Andraž, Preglov trg 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4172.
s-70062

Hudnik Andraž, Preglov trg 7, Ljublja-
na, dijaška izkaznica, izdal KART sistem.
s-70063

Hvala Rok, Klinja vas 74, Kočevje, štu-
dentsko izkaznico, št. 37196. g-70089

Ipavec Matejka, Vitovlje 19, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-70144

Ičanović Mujo, B. Otoka bb, Crkvina,
spričevalo o zaključnem izpitu KV voznika,
izdano leta 1983. s-70076

Jager Mateja, Ciril Metodov trg 20, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 13009.
s-70147

Jagodic Gregor, Brnica 3, Hrastnik, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 5846. p-70113

Jaklj Božidar, Smerinje 7, Kranjska go-
ra, triplikat spričevala 3. letnika, izdala Teh-
niška elektro šola v Ljubljani leta 1972.
s-70010

Jakomin Aleš, Sveti Anton 4, Pobegi,
listino. g-70234

Janžekovič Frančiška, Mali Moravščak 5,
Videm ob Ščavnici, delovno knjižico. p-70172

Japelj Marija, Bevke 153, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12298.
s-70040

Japelj Simon, Mokrice 5, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9501.
s-70191

Javornik Stojan, Bevkova 1, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 780. s-70073

Jelen Bojan, Gomilsko 25, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
508382. p-70291

Jelenko Damir, Nikova 14, Lenart, di-
plomo Srednje tehnične šole v Mariboru,
šolsko leto 1984/1985. m-1815

Jeršič Jasminka, Ljubljanska 62, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33550. p-70207

Jezeršek Matija, Žlebe 3 d, Medvode,
dijaško mesečno vozovnico, št. 15564.
s-70249

Jovič Slobodan, Ribarjeva 4, Celje, spri-
čevalo, št. 2267. p-70204

Juretič Andreja, Nemčeva 20 A, Men-
geš, dijaško mesečno vozovnico, št. 6693.
s-70224

Juretič Stanka, Celovška cesta 144, Ljub-
ljana, 15 delnic Mercator banke 2. izdaje,
št. 00651370. s-70184

Jurman Melita, Globočice 6/a, Krška vas,
delovno knjižico. g-70122

Kalan Janez, Suha 4, Kranj, spričevalo o
končani OŠ. g-70024

Kaluderovič Drago, Pušča 125, Černe-
lavci, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 13854. p-70278

Kavšček Nataša, Straža pod Srobotni-
kom 40, Straža, indeks Srednje šole tehnič-
no pedagoške usmeritve v Novem mestu.
s-70036

Kaštivnik Ismet, Kovaška 6, Muta, voz-
niško dovoljenje. p-70117

Kelenc Jožef, Nedelica 100/a, Lendava,
delovno knjižico, ser. št. 207198. p-70211

Kerec Alojz, Kovačevci 14, Grad, de-
lovno knjižico ser. št. 948232, reg. št. 14142.
p-70196

Kerman Erna, Hruševska 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22575, iz-
dal LPP. s-70204
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Kernišar Eva, Trata 23 A, Škofja Loka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6885.
s-70161

Kirin Anton, Linhartov trg 17, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje. g-70097

Klajdarič Ksenija, Ritoznoj 49, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo OŠ Pohorski odred
Slovenska Bistrica. m-1802

Kleibemcetl Jadran, Vena Pilona 14, Ko-
per, vozniško dovoljenje. g-70141

Klemenčič Jana, Viška cesta 69 c, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-70178

Klemenčič Martina, Mala vas 7, Tomaž,
spričevalo o konačni OŠ, letnik 1978.
p-70251

Klemenčič Valerija, Gradiška 183, Pe-
snica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2652. m-1828

Klenovšek Majda, Orešje 4, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2812.
p-70125

Kogal Uroš, Antoličičeva 8, Maribor,
spričevalo 3. letnika II gimnazije Maribor.
m-1878

Kolar Alojz, Vogričevci 6/A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 915.
p-70173

Kolar Anton, Brdinje 6, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 7619. g-70270

Kolarič Jože, Partizanska 15, Beltinci,
zavarovalno polico, št. 0385895. p-70231

Komez Marjan, Bilje 156, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. GH. p-70141

Komorski Drago, Cvetkova 19, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23759.
p-70218

Kondič Dragan, Kranjska 2, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ. g-70220

Koren Barbara, Ožbalt 55/a, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8494. p-70247

Kos Rafael, Poljana 23, Dobrovo, zava-
rovalno polico, št. 0346997. p-70273

Kotar Jernej, Čeplje 1, Dole pri Litiji,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 20,
izdala UE Litija. g-70

Kotnik Ana, Ljubija 6, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 3040. p-70213

Kovač Branko, Zasavska cesta 121, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 889821, št. reg. 110621. s-70190

Kovač Renata, Zaloška 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12547.
s-70211

Kovačevič Elvir, Dobro Brdo, Donji Va-
kuf, diplomo Gradbene šole Ivana Kavčiča
v Ljubljani. s-70162

Kozovinc Boštjan, Ul. heroja Rojška 67,
Celje, indeks, št. 81480894 EPF Maribor.
m-1852

Kraigher Aleksandra, Kersnikova ulica 12,
Ljubljana, mesečno vozovnico s 100% popus-
tom s spremljevalcem, št. 1496. s-70159

Kraker Starman Ana Marija, Šorlijeva
27, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 114707, št. reg. 3565. s-70082

Kramer Marinka, Jurjevski dol 13, Ja-
kobski dol, spričevalo 1. in 2. letnika Go-
stinske šole v Mariboru. m-1818

Kraner Srečko, Šomat 46, Sladki vrh,
spričevalo 1. letnika Kovinarske srednje šo-
le Maribor, letnik 1990. m-1872

Kranjc Vladislav, Prečna pot 4, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
903395. p-70295

Kranjec Matjaž, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 23652, št. reg. 7721. s-70002

Krapez Damjan, Podpeška cesta 206, No-
tranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 23547, št. reg. 72886. s-70219

Kraut Bojan, Tyrševa 14, Maribor, spri-
čevalo 3. letnika II gimnazije Maribor, šol-
sko leto 1992/1993. m-1863

Kregar Ivan, Bernekerjeva 2 A, Celje,
zavarovalno polico, št. 0341034. p-70107

Kremžar Veronika, Bratovževa ploščad
37, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 27318. s-70202

Krese Robert, Lobetova ulica 39, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 826035, št. reg. 2240. s-70169

Križaj Tina, Godešič 131, Škofja Loka,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-70261

Križaj Tomaž, Skapinova ulica 6 A,
Ljubljana, diplomo Fakultete za strojništvo,
izdana leta 1968, št. 1340. s-70015

Kričaj Miha, Medno 38, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4477. s-70154

Kroflič Matej, Dolenja vas 101, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S 197580.
p-70235

Krojs Franc, Prisojna 8/a, Maribor, za-
ključno spričevalo Elektro šole Maribor, let-
nik 1964. m-1826

Kropec Drago, Trnovec 6, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 3440. g-70230

Krštinc Tomaž, Albrehtova ulica 92, Škof-
ljica, zavarovalno polico, št. 0214071, izdala
Zavarovalnica Adriatic Koper. s-70215

Kužnik Nina, Kidričeva 43, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30004.
s-70049

Kujundžič Mujo, Košaški dol 55, Mari-
bor, osebno delovno dovoljenje. m-1868

Kumin Janez, Krog, Brodarska 36, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 17826.
p-70098

Kunej Peter, Trebče 1, Bistrica ob Sotli,
zavarovalno polico, št. 362959. g-70081

Kunstek Roman, Jelovo 36, Radeče, voz-
niško dovoljenje. p-70180

Kure Dušica, Ulica pod gradom 28, Ra-
dlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6779. p-70229

Kuzma Tone, Hotemaže 17 A, Preddvor,
osebno izkaznico za tujce, št. AH 002500.
p-70109

Kuzmič Marta, Apače 48, Apače, zava-
rovalno polico, št. 0349642. p-70145

Kučan Franc, Jakobovo naselje 17, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 22947.
p-70219

Kučina Doroteja, Štrukljeva 14, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št,
17812. g-70113

Kveder Janez, Tugomerjeva ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico. s-70107

Latin Željko, Staneta Severja 6, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika I gimnazije Mari-
bor, šolsko leto 1994/1995. m-1865

Lautar Monika, Vrhovci c. III720, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23597.
s-70144

Lavrenc Sebastjan, Pot na Brod 1, Rade-
če, vozniško dovoljenje, kat. GH, izdala UE
Laško. p-70029

Lavrič Branko, Hrib Loški potok 106,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
6312. s-70158

Lemaić Đuro, Ulica bratov Učakar 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 812546, št. reg. 109713. s-70111

Lipovec Bojan, Zg. Kamenščak 14, Lju-
tomer, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8977.
p-70146

Lisec Tatjana, Borova vas 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 97938.
m-1835

Lišič D., Regentova 6, Ankaran, spriče-
valo o zaključnem izpitu, šolsko leto
1995/1996. g-70273

Lokar Matija, Cesta 13. julija 83, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43571,
S 612848, izdala UE Ljubljana. g-70135

Lorenčič Biserka, N. H. M. 27, Sevnica,
diplomi, št. 38 - prodajalec in št. 287 - ko-
mercialni tehnik. p-70272

Luterberger Katja, Irgoličeva 57, Hoče,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru, letnik 1995. m-1806

Mahmutovič Enes, Pod smreko 8, Črno-
melj, službeno izkaznico, št. 2303, izdana v
MORS Ljubljana. g-70218

Mahorič Marjana, Natašina pot 1/A, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27440,
izdala UE Ptuj. g-70008

Majdič Ivan Stanislav, Zarećica 19, Ilir-
ska Bistrica, delovno knjižico. p-70103

Malačič Alenka, Rožna doliva c. XXI 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 733097. s-70038
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Malešević Đorđe, Cesta v Rovte 6, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 668357, št. reg. 3573. g-70087

Malovrh Nada, C. Radomeljske čete 54,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5673. g-70085

Marinko Marjan, Na Lazig 66, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 0453678 -
50 procentni bonus. s-70216

Marinč Davorin, Partizanska cesta 16,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika in maturi-
tetno spričevalo VI gimnazije Moste, izda-
na leta 1976. s-70188

Marinček Edo, Vegova 11, Koper, de-
lovno knjižico. p-70185

Markoli Nina Marjetka, Slovenska ce-
sta 55 B, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 973351, št. reg. 178538.
s-70198

Martinčič Damjan, Krško, vozniško do-
voljenje, kat. H, št. 14873. p-70104

Marušič Rado, Sela na Krasu 42, Kosta-
njevica na Krasu, spričevalo o končani po-
slovodski šoli, izdal ŠC za blagovni promet
Nova Gorica. p-70217

Matelič Barbara, Mlinska pot 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
184706. s-70278

Matjašič Božidara, Lenartova pot 8, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12214.
p-70197

Maurič Dušan, Pameče 207, Slovenj Gra-
dec, spričevalo OŠ P. Voranc Ravne na Ko-
roškem, šolsko leto 1978/1979. g-70124

Mavrin Milanka, Štalcerji 26, Kočevska
reka, spričevalo 3. letnika, šolsko leto
1995/1996, št. os. lista 1-6/374. g-70093

Maček Elizabeta, K žagi 23, Limbuš,
spričevalo o končani OŠ Rado Robič, šol-
sko leto 1986/1987. m-1825

Maček Stojan, Delavska 6, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11806.
p-70163

Medija Metka Anica, Devova 9/a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57696. m-1847

Meh Danica, Turiška vas 32, Šmart-
no/Slovenj Gradcu, indeks Filozofske faku-
lete v Ljubljani. s-70153

Mencigar Aleksander, Ptujska 36, Le-
nart, zavarovalno polico, št. 422095. m-1884

Mencigar Marjan, Topniška ulica 28,
Ljubljana, delovno knjižico. s-70

Mencin Brigita, Črna vas 226, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812028. s-70004

Merđani Samija, Cesta dveh cesarjev
106, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 23071. s-70160

Mesić Milan, Rajndol 7, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11041.
p-70296

Mikuž Danilo, Ul. heroja Šercerja 53 a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, št. 55003. m-1882

Milič Martin, Cesta zmage 92, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45694.
m-1823

Milošič Alojz, Jadranska 7, Ptuj, delov-
no knjižico, reg. št. 27128. p-70280

Mičović Danijela, Veliki vrh 12, Šmarje
Sap, dijaško mesečno vozovnico - kombini-
rana, šr. 1722. s-70172

Mičovič Tatjana, Ul. Emila Driolia 9,
Izola, zavarovalne police. g-70116

Mlakar Anton, Lovske ulica 20 A, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-70094

Mlakar Boštjan, Žgečeva 8, Ptuj, listino.
p-70268

Mlakar Vojko, Meline 7, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
142543, št. reg. 6030. p-70160

Moličnik Zdravko, Kotlje 99, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu-
Tehniško strojno elektro šole Maribor, št.
447/12-74, izdano leta 1974. m-1801

Moser Janko, Grenc 34, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16613.
s-70012

Movrin David, Novo polje cesta I 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24334. s-70189

Mrak Špela, Bistrica 5, Naklo, listino.
g-70032

Muhamed Ali, Potrčeva 1/a, Ptuj, delov-
no knjižico, reg. št. 47559. p-70123

Nabernik Peter, Legen 98, Šmartno/Slo-
venj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12314. g-70246

Naleta Sara, Kvedrova 2, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 41982. g-70257

Nardin Bojan, Stjenkova 43, Šempeter
pri G., zaključno spričevalo Srednje druž-
boslovno ekonomske šole v Novi Gorici,
izdano leta 1987. s-70044

Nedeljko Viktor, Polenšak 46, Polenšak,
potrdilo o opravljenem tečaju za upravlja-
nje Gradbene mehanizacije, št. 116/86.
m-1840

Nemšak Ida, Zimica 29 a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 45111.
m-1836

Nikolovski Zlatko, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9955, izdala
UE Trbovlje. g-70269

Novak Marija, Grlava 20, Križevci pri
Ljutomeru, zavarovalno polico, št. 349247.
p-70101

Oblak Tina, Krožna cesta 5, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-70090

Ocepek Irena, Pot na Fužine 45, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6700.
s-70213

Ogorevc Darja, Obrtna ulica 18, Breži-
ce, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdal Ministrstvo za šolstvo in šport,
leta 1992, na ime Petan Darja, št. 4251.
s-70029

Ojsteršek Boštjan, Debro 10, Laško, za-
varovalno polico, št. 40428179. p-70179

Oset Jure, Linhartova 12, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 25932. p-70266

Osterman Nada, Glinškova ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 239468, št. reg. 187704. s-70207

Ošep Bogdan, Železnikarjeva ulica 18,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 355379.
s-70263

Pagon Andreja, Kardeljeva ploščad 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
21617. s-70208

Palik Tanja, Grajska c. 23, Dobrovo, di-
plomo, št. 432 Srednje družboslovne in eko-
nomske šole Koper. g-70027

Pančič Jelka, Šlandrova 9, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7098, izdala UE Slovenska Bistrica. s-70057

Papež Dejan, Pod Trško goro 67, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 3992.
s-70199

Parnat Ivan, Zg. Nova vas 17, Šmartno
na Pohorju, zaključno spričevalo Srednje
kovinarske šole Maribor, letnik 1984.
m-1873

Pavlič Edi, Cahova 10, Ankaran, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29048. g-70114

Pavšič Peter, Šolska 15, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
4398. p-70127

Pačnik Tomaž, Podgorje 49/a, Podgorje,
zaključno spričevalo Lesarske šole Mari-
bor, šolsko leto 1991/1992. m-1841

Pejanović Zoran, Češenik 13, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27319.
s-70078

Pekovec Roman, Studor 18, Srednja vas,
delovno knjižico, št. 17844. g-70086

Pencelj D, Šmarje 204, Šmarje, spriče-
valo. g-70136

Perič Božo, Sežana, diplomo Poklicne
gradbene šole - zidar v Ajdovščini. s-70167

Perkovič Irena, Uskoška 19, Miklavž,
spričevalo 1. 2. 3. letnika Gostinske šole
Maribor. m-1830

Perpar Zdenko, Ul. Toneta Melive 28,
Slovenske Konjice, zaključno spričevalo
Srednje tehniške šole v Ljubljani, letnik
1966. m-1855

Peruš Karolina, Pbrežna 13, Maribor,
spričevalo 1. letnika Prometne šole v Mari-
boru, letnik 1990. m-1874

Peteh Milena, Dalmatinova ulica 10,
Ljubljana, diplomo Srednje ekonomske šole
v Ljubljani, izdana leta 1987, na ime Srnec
Milena, št. I/353. s-70259
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Petek Emil, Bevkova 7, Celje, spričeva-
lo za poklicnega šoferja. g-70039

Petrič Robert, Polje cesta 14, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 251762. s-70059

Petrovčič Cvetko, Vipolže 6, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEF.
p-70096

Pečelin Terezija, Lapajnetova 48, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3567.
p-70202

Pečnik Robert, Prešernova cesta 28,
Domžale, zavarovalno polico, št. 0343979.
s-70233

Piber Franc, Spodnje Gorje 99 A, Zgor-
nje Gorje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFHG, št. 8805. g-70125

Pidić Esad, Linhartova 86, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem šolanju za voznika mo-
tornih vozil, izdala Avtošola Ježica v Ljub-
ljani. s-70009

Pikl Iztok, Goriška 38, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 18278, izdala UE
Velenje. p-70183

Pičman Jernej, Cesta na Brdo 58, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-70091

Planinc Nataša, Steletova 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24246, iz-
dal LPP. s-70052

Platovšek Igor, Proseničko 71, Šentjur,
zaključno spričevalo SSS Štore. p-70264

Plešnar Marjanca, Rožna dolina c.
VII/28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 113750, S 168762. s-70248

Pliberšek Lidija, Morje 130, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 77163.
m-1827

Plut Janez, Ulica Mirana Jarca 16, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23429. s-70068

Podboj Jožef, Kolodvorska 6, Postojna,
zaključno spričevalo TSSŠ Ljubljana, izda-
no leta 1973, št. 192. g-70260

Podgornik Samo, Vrečkova 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600125, št. reg. 42611, izdala UE Kranj.
s-70065

Podlesnik Andrej, Cesta 9. avgusta št.
8/D, Zagorje, indeks Fakultete za naravo-
slovje in tehnologijo v Ljubljani. s-70174

Podlipnik Barbara, Rojska cesta 10,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje naravoslovne šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1984. s-70053

Podržaj Marko, Nova vas 26, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
14869. g-70026

Pogorevčnik Vlado, Ul. heroja Tomšiča
11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 98731. m-1881

Poje Stanislav, Novi kot 10, Draga, hra-
nilno knjižico, št. 104619, izdana pri HKS
Kočevje. g-70098

Polanc Tatjana, Einspielerjeva ulica 5 B,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 218781, št. reg. 136846. s-70164

Polanec Andrej, Maistrova 35, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 21426,
izdala UE Ptuj. g-70115

Pondelak Franc, Cankarjeva 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11500. p-70292

Popovski Dušan, Prežihova 8, Prager-
sko, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16942.
g-70022

Poredoš Robert, Cankarjeva 49, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 23905. p-70277

Porenta Klemen, Šentvid pri Stični 92,
Šentvid pri Stični, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 00777. s-70165

Poropat Damijan, Drvored 1. maja 6, Izo-
la, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
5399 izdala UE Izola. p-70116

Posedi Kemal, Metoda Mikuža 8, Ljub-
ljana, dijaško  mesečno vozovnico, št. 3120,
izdal LPP. s-70205

Potočnik Ida, Kajuhova 8, Piran, spriče-
valo o zaključnem izpitu šole za prodajalce,
št. 2414. g-70245

Potrč Janez, Mestni vrh 79/A, Ptuj, pro-
metno dovolenje. g-70106

Prelog Aljoša, Sobetinci 16/a, Markov-
ci, indeks, št. 81440214. m-1824

Premelč Grega, Bolgarska ulica 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184484, S 168202, izdal UE Ljubljana. s-70181

Pretnar Anka, Kamnje 7/a, Bohinjska Bi-
strica, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-70241

Prijanovič Franc, Stražnji vrh 2, Črno-
melj, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Šolskega
centra za kovinarsko stroko Novo mesto.
s-70112

Princl Suzana, Prešernova 22/c, Velenje,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
v Velenju. p-70105

Prislan Franc, Savska cesta 21, Domža-
le, zavarovalno polico, št. 0309494. s-70001

Prudič Julija, Cikava 22, Grosuplje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2515. s-70277

Prus Aleksandra, Brilejeva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 33646. s-70133

Prus Iva, Brilejeva 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 33647. s-70132

Pukl Nataša, Hubadova 2, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28300. s-70084

Pušnik Igor, Dovže 31, Mislinja, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 12501.
g-70005

Radovan Elizabeta, Gor. Brezovica 51,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 16976. g-70271

Radovanovič Boris, V Murglah 259,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 513622, št. reg. 192304. s-70176

Raner Andrej, Vukovje 6, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 94387. m-1804

Račič Jože, Brege 59, Leskovec, spriče-
valo OŠ. p-70198

Režonja Majda, Vezna 6, Beltinci, voz-
niško dovoljenje, št. 019016. p-70191

Repič Vladimir, Groharjeva 6, Kamnik,
pooblastilo za čoln, št. 02/09-2950/81-95,
izdano leta 1995 pri upravi za pomorstvo.
g-70221

Repič Vladimir, Groharjeva 6, Kamnik,
spričevalo o usposobljenosti za gašenje po-
žara na ladji, št. 02/09-1687/95. g-70238

Ribič Aleš, Kočevarjeva 6, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29062.
p-70114

Rijavec Aljoša, Ul. Pohorskega bataljo-
na 55 a, Ljubljana, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 2539. s-70155

Rožman Robert, Ob Ljubljanici 42, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Kette Murn,
št. P-III/30 z dne 15. 6. 1993. s-70275

Rogač Marjan, Poženelova 5, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-70110

Roglič Urška, Srednje gameljne 44,
Šmartno, dijaško izkaznico št. 8965, izdal
ŠOV DDS v Ljubljani. s-70055

Rojko Slavko, Čagona 60, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 3571.
m-1856

Rojnik Ljudmila, Zofke Kvedrove 9 A,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 12041.
p-70205

Ropret Branka, A. Rabiča 9, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 866801. g-70123

Ros Natalija, Turnerjeva 36, Maribor, di-
plomo I. gimnazije Maribor, letnik 1985.
m-1819

Rozman Uroš, Oljčna pot 33 e, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 27798. g-70237

Rudman Damjan, Gomile 22, Gabrje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 7380. s-70185

Rupreht Jože, Kozjek 51 A, Velenje,
spričevalo šole za poklicne voznike na Ježi-
ci, letnik 1974. p-70253

Rušt Katja, Šmartno 94, Šmartno, dijaško
mesečno vozovnico, št. 32618.

Samarđič Anđelko, Kolodvorska 7, Po-
stojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9791. s-70201

Sarajlija Merima, Glinškova pl. 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
158045, S 973505, izdala UE Ljubljana.
s-70051

Selič Uroš, Šolska 2, Slovenske Konjice,
indeks, št. 81407772 EPF Maribor. m-1848

Seljak Branko, Obala 105, Portorož, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 30/79 Ko-
mercialne šole v Ljubljani. g-70227

Seme Dejan, Cvetkova 14, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje. p-70194
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Setnikar Dušan, Kunaverjeva 9, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25024.
s-70279

Simonič Boštjan, Andrenci 50, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9802.
m-1808

Sinanovič Sanela, Pod hribom 55 a,
Ljubljana, izkaz o uspehu od 1. do 7. razre-
da Osnovne šole Maksa Pečarja v Ljubljani.
s-70180

Skomina Samuel, Oševljek 15/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH.
p-70142

Skorič Uroš, Ulica Bratov Učakar 112,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29616. s-70067

Skrinjar Igor, vozniško dovoljenje.
p-70177

Skumavc Tomaž, Zgornja Radovna 10,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH. g-70266

Slejko David, Ajdovščina, listino.
g-70223

Slodnjak Irena, Goriška 17/b, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole Maribor. m-1814

Smrdu Marjan, Tržaška cesta 23, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
48. p-70200

Snoj Vladka, Snojeva 1, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6676. s-70142

Sobočan Monika, Bučkovci 59, Mala Ne-
delja, delovno knjižico. m-1876

Sotlar Leonida, Milana Kosa 5, Laško,
delovno knjižico. p-70139

Sotler Lidija, Cesta bratov Zorko 3, Se-
novo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11155. p-70124

Sovinc Franc, Brdo 15, Slovenske Ko-
njice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9479. p-70111

Spirič Vladana, Majaronova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 213019, S 1103837, izdala UE Ljublja-
na. s-70182

Srebotnajk Branko, Kidričeva 22, Dob,
delovno knjižico. g-70080

Stanič Jože, Na pristavi 24, Laško, zava-
rovalno polico. p-70158

Stanojevič Dobroslav, vozniško dovolje-
nje, kat. BCEFGH, št. 10288. p-70270

Stare Matej, Zgornje Pirniče 40 c, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
38818, S 445423, izdala UE Ljubljana.
s-70060

Starina Kristina, Leskovec 4, Šentjanž,
spričevalo 3. letnika Srednje kmetijske šo-
le, šolsko leto 1992/1993. g-70267

Stezinar Bojan, Vinogradniška cesta 17,
Metlika, zaključno spričevalo Poklicne e-
lektro šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-70075

Stopar Viljem, Sitarjevška cesta 40, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
2025. s-70110

Straža Ivan, Kranjčica 41, Šentjur, listi-
no. p-70216

Strehar Frančiška, Trnjava 31, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6832.
s-70041

Strehar Radovan, Biljana 33 A, Dobro-
vo, zavarovalno polico, št. 0347560.
p-70161

Strelec Marija, Ormoška c. 134, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27776,
izdala UE Ptuj. g-70127

Strušnik Rok, Goričane 22 b, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 184602,
št. reg. 184770. s-70249

Stubelj Filip, Renče 39/d, Renče, spriče-
valo o končani OŠ. p-70143

Sušnik Boža, Prešernova 16, Maribor,
zaključno spričevalo Gostinske šole, šolsko
leto 1985/1986. m-1871

Šafner Truda, Šentiljska 5, Maribor, za-
ključno spričevalo Gostinske šole v Mari-
boru, letnik 1961. m-1817

Šajn Jožica, Vodnikova ul. 42, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. letnika. g-70228

Šauperl Irena, Robičeva 60, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Lesne šole
Maribor, šolsko leto 1976/1977. m-1875

Šefman Živa, Šturmova 3, Šmartno, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8863. s-70281

Šepec Marjan, Cundrovec 2, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5024.
p-70271

Šibav Marjeta, V mlinu 53, Šempeter pri
G., vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-70150

Šijnić Novica, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, delovno knjižico. p-70274

Škamlec Marjan, Trotkova 1, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8047.
m-1851

Škraba Janja, Raičeva ulica 36, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6076.
s-70236

Škrinjar Vladimir, Rogovo 21, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5356.
g-70028

Škrjanec Jože, Ivanjkovci, spričevalo OŠ
Ormož. p-70269

Šlamberger Karin, Ptujska c. 65, Rače,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejav-
nost v Mariboru, letnik 1986. m-1860

Šljivič Novica, Gradnikove brigade 11,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH. p-70203

Šmid Daša, Polanškova 26, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8275. s-70139

Šoba Jožef, Goriška 1/a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 66198.
m-1813

Šober Rafael, Maistrova 2, Brežice, do-
volenje poklicnega pilota leta, št. 0135/0577
z dne 14. 10. 1992. g-70138

Šokčević Miodrag, Preglov trg 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-70179

Šoster Barbara, Na zelenici 8, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 33551. p-70223

Špenko Janez, Utik 3, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 729799, št.
reg. 147189. s-70192

Špes Anton, Klokočovnik 58, Loče, voz-
niško dovoljenje, št. 4072. p-70208

Šporn Valentina, Hubadova ulica 29,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10333. s-70264

Šraj Majda, Viševek 8, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8220.
s-70079

Štanc Petra, Kardeljeva 79, Maribor,
spričevalo 1. letnika Tekstilne šole Mari-
bor, šolsko leto 1994/1995. m-1805

Štaus Gregor, Frana Kovačiča 9, Mari-
bor, spričevalo 4. letnika SERŠ Maribor,
letnik 1995. m-1870

Štingl Terezija, Kozjanskih bor. 18, Bre-
žice, dovolenje, št. 3374. p-70199

Štuhec Boris, Majeričeva 7, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje komercialne šo-
le v Mariboru, letnik 1980. m-1866

Štuhec Nada, Majeričeva 7, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje komercialne šo-
le v Mariboru, letnik 1985. m-1867

Šturm Peter, Žabnica 65, Žabnica, vo-
zovnico, št. 400848. g-70025

Šuman Milan, Jurovski dol 59, Jurovski
dol, zavarovalno polico, št. 0363199.
m-1854

Tekavc Gojzdnik Jasna, Gotovlje 138/E,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11991. p-70214

Terplan Jožef, Pušča 39, Černelavci,
spričevalo 1. letnika Kovinarske šole, št.
1082 SCTPU Murska Sobota. p-70170

Teršavec Živa, Plečnikova 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10476.
m-1845

Tolar Ana, Martin vrh 37, Železniki, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1954. s-70250

Tomažič Kristina Ana, Kriška vas 18,
Višnja Gora, spričevalo 3. letnika Šubičeve
gimnazije, izdano leta 1994. s-70064

Tomšič Marija, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 163243, S 1002123, izdala UE Ljublja-
na. s-70126

Toplak Vesna, Trnovska vas 43 b, Tr-
novska vas, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, letnik 1992.
m-1834

Trebše Andraž, Obrežna 119, Maribor,
spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šo-
le Maribor, šolsko leto 1994/1995. m-1832
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Trgovčič Anton, Železničarska 4, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5008. p-70230

Triglav Stanko, Sp. kraj 19, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5221,
izdala UE Ravne na Koroškem. g-70096

Trnovec Klemen, Polhov Gradec 21, Pol-
hov Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
4827. s-70074

Trojnar Ana, Antoličičeva 22, Maribor,
diplomo II gimnazije Maribor, letnik 1992.
m-1880

Trop Tanja, Farčnikova 21, Zagorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11005.
p-70102

Tršavec Bernarda, Zg. Gradišče 15,
Zgornja Velka, študentsko izkaznico EPF
Maribor. m-1807

Trček Matjaž, Langusova 1, Radovljica,
diplomo Srednje pomorske in prometne šo-
le v Portorožu - smer Ladijski strojnik.
g-70253

Tubonjič Nada Rajbar, Prosenjakovci 13,
Prosenjakovci, spričevala za šolsko leto
1976/1977, 1977/1978 in 1978/1979 Srednje
šole za gostinstvo in turizem Bled. p-70192

Ul Benjamin, Irgoličeva 20/b, Hoče, di-
plomo Strojno tehnične šole v Mariboru,
letnik 1986. m-1862

Vagner Venčeslav, Aljaževa ulica 24,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico.
s-70017

Vangoš Robert, Tivolska cesta 38, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-70212

Varga Aleksander, Zg. Vrtiče 6, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Šolskega
centra Tabor. m-1843

Varga Bernard, Zg. Vrtiče 6, Zgornja
Kungota, spričevalo 1. 2. 3. in zaključno
spričevalo Gostinske srednje šole. m-1842

Vegmaher Vlado, Rogoška 2, Ptuj, de-
lovno knjižico reg. št. 35757. p-70178

Verbič Gašper, Mali most 13, Logatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4439. s-70035

Vižintin Elvis, Oljčna pot 13 d, Koper,
indeks Srednje kovinarske šole. g-70129

Vižintin Slavko, Šalara 3, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-70006

Vidovič Stanislav, Seliškarjeva 1, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št. 6489,
izdala UE Ptuj. g-70222

Vidovičič Z., Galusova 2, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 674, iz-
dala UE Piran. g-70229

Vihar Marko, Kalce 5 G, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1090812.
s-70197

Vilar Andrej, Ulica Goce Delčeva 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 215686.
s-70173

Višič Aleš, Ferkova ul. 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 105764.
m-1857

Vodišek Nikolaj, Krpanova 3, Izola, za-
varovalno polico, št. 0368179. g-70232

Vogrinčič Natalija, Mali Bakovci 60,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
33123. p-70174

Vogrinčič Nataša, Cankova 39, Canko-
va, delovno knjižico, ser. št. 0360368, reg.
št. 62907. p-70099

Volf Ivan, Celovšak cesta 83, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
526140, št. reg. 10976. s-70175

Volmajer Jožica, Vurmat 15, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8570. p-70228

Volčič Mirna, Štihova 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27922.
s-70177

Voroš Milena, Odranci, Panonska 21,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10672. p-70212

Vošnik Bojana, Ruška 89, Maribor, za-
ključno spričevalo Gostinske šole Maribor.
m-1838

Vrbovšek Alojz, Ponikva, Ponikva, listi-
no. p-70215

Vrhovnik Matjaž, Mala vas 25, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tehničnih strok Šiška, izdano leta 1992.
s-70200

Vršič Irena, Stročja vas 69, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9201.
p-70162

Zabel Tomaž, Jandranska 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8016.
s-70077

Zadel Petra, Grm 3, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 13921. s-70210

Zalar Matej, Brilejeva 3, Ljubljana, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije Poljane, izdano
leta 1996. s-70019

Zavod za zdravstveno varstvo, Koper,
zavarovalno polico, št. 368430. g-70134

Zavodnik Mojca, Dolenjska cesta 380,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 841277. s-70239

Zavrl Matjaž, Sr. Bitnje 8, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1146432. g-70023

Zehelj Dušanka, Jeterškova 22, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12792. s-70014

Zor Igor, Rebovljeva 13, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16820.
s-70254

Zorko Dragica, Babno 19 B, Celje, in-
deks Pedagoške fakultete v Ljubljani.
g-70034

Zrim Mitja, Trbišče 17, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 28792. p-70128

Zupan Dare, Vodopivčeva 18, Kranj, di-
plomo Srednje gostinske šole, letnik 1973.
g-70094

Zupanič Dragan, Dekani 210, Dekani,
zavarovalno polico, št. 0360804. g-70099

Zupančič  Ila,  Ulica  bratov  Knapič
18,  Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BGH,  št.  S  653782,  št.  reg.  94685.
s-70152

Žabjek Igor, Kogojeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17186.
s-70018

Žagar Ana Marija, Martinova 39, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 22015.
s-70203

Žagar Helvina, Žaucerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1104466. s-70046

Žagar Helvina, Žaucerjeva ulica 13,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
0316869. s-70048

Žavcer Nina, Zg. Jakobski dol 47, Ja-
kobski dol, maturitetno spričevalo I gimna-
zije Maribor. m-1846

Žerjal Nadja, Nova ul. 10, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 10130, izdala UE Ko-
per. g-70007

Žnideršič Lea, Ulica Borisa Kalina 49,
Solkan, indeks Veterinarsker fakultete v
Ljubljani. s-70195

Žrjav Franc, Ližnica 20 a, Makole, zava-
rovalno polico, št. 0293118. m-1822

Žumer Matilda, Županja vas 45, Lo-
vrenc, delovno knjižico, izdana na ime Bren-
cl Matilda. p-70267

Žunič Franc, Ul. 21. oktobra 17 c, Črno-
melj, delovno knjižico. g-70088

Žuran Jerneja, Ob železnici 5, Celje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 12665. izdal
LPP. s-70251



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5046 Št. 70 – 6. XII. 1996

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

ZAKON O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU
z uvodnimi pojasnili dr. Draga Mežnarja in stvarnim kazalom

(druga spremenjena in dopolnjena izdaja)

Zakon o gospodarskih družbah je bil sprejet pred tremi leti,

kmalu za njim pa je začel veljati tudi zakon o sodelovanju delavcev

pri upravljanju. Z vse večjim številom olastninjenih podjetij se je

povečalo tudi zanimanje za poznavanje določb tega zakona, čeprav

velja za vse gospodarske družbe in zadruge ne glede na obliko

lastnine.

Avtor je dopolnil uvodna pojasnila predvsem z odgovori na vpra-

šanja, ki so se najpogosteje pojavila med dosedanjim izvajanjem

zakonskih določb. Med drugim svetuje: kako naj bo sestavljen nad-

zorni svet, da bodo delodajalci in zaposleni najlažje sporazumno

urejali vsa odprta vprašanja, kakšna naj bo vloga delavskega di-

rektorja, kakšna sveta delavcev in delavskega zaupnika itd.

Na koncu knjižice pa je tudi stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje

posameznih zakonskih določb.

Cena 1323 SIT                                                              (10368)


