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Sodni register

CELJE

Rg-27626

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00733 z dne 20. 9. 1995, pri sub-
jektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
ZLATARNA CELJE, d.o.o., Celje, Ker-
snikova 19, pod vložno št. 1/01839/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5048192
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Poharc Mojmir, 3000 Celje, Tržaška
6, imenovan 23. 5. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Rg-27627

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00776 z dne 21. 9. 1995, pri sub-
jektu vpisa MEDNARODNO PODJETJE
ZLATARNA CELJE, d.o.o., Celje, Ker-
snikova 19, pod vložno št. 1/01839/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5048192
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-

harc Mojmir, razrešen 14. 7. 1995, direktor
Marolt Boris Jože, 3000 Celje, Čopova 23,
imenovan 14. 7. 1995, zastopa družbo brez
omejitev.

KRANJ

Rg-12276

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/00909 z dne 28. 2. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZIP, Kranj, d.o.o., C. na Kla-
nec 8d, Kranj, pod vložno št. 1/01436/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povišanje osnovne vloge in spremem-
bo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5410932
Firma: ZIP, proizvodno, storitveno in

trgovsko podjetje, d.o.o., Kranj
Skrajšana firma: ZIP, d.o.o., Kranj
Sedež: Kranj, Ulica Janeza Puharja 4
Osnovni kapital: 1,652.000 SIT
Ustanovitelj: Pfajfar Vladislav, Kranj,

Janeza Puharja 4, vstop 18. 5. 1990, vložek
1,652.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20442

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 94/01729 z dne 12. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa MODUS, podjetje za organi-
zacijski in informacijski inženiring, Ce-
sta na Brdo 20a, Kranj, pod vložno št.
1/00465/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča uskladitev vpisa z zakonom o gospo-
darskih družbah, povišanje osnovne vloge
in spremembo ustanoviteljev s temile po-
datki:

Matična št.: 5293219
Firma: MODUS, podjetje za organiza-

cijski in informacijski inženiring, Kranj,
d.o.o.

Skrajšana firma: MODUS, Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 7,146.000 SIT
Ustanovitelji: Škufca Miroslav, izstop

19. 5. 1994; Škufca Božidar, Cerkno, Plati-
ševa 13, vstop 31. 3. 1992, vložek 2,858.400
SIT, odgovornost: ne odgovarja in Škufca
Milena, Kranj, C. na Brdo 20a, vstop 19. 5.
1994, vložek 4,287.600 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-27398

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01371 z dne 29. 11. 1995, pod št.
vložka 1/05649/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča vpis ustanovitve družbe z neo-
mejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5922445
Firma: ELEKOM KOŠIR & CO, pro-

izvodnja in storitve, d.n.o., Škofja Loka
Skrajšana firma: ELEKOM KOŠIR &

CO, d.n.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Škorja Loka, Frankovo naselje

91
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Matej in Košir Ja-

nez, oba Škofja Loka, Frankovo naselje 91,
vstopila 13. 11. 1995, vložila po 10.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Košir Matej in Košir Janez, oba
Škofja Loka, Frankovo naselje 91, vstopila
13. 11. 1995, zastopata brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 11. 1995: 4010
Proizvodnja in distribucija elektrike; 4531
Električne inštalacije.

LJUBLJANA

Rg-1419

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/13942 z
dne 7. 10. 1994 pod št. vložka 1/25685/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev podružnice s temile podatki:

Matična št.: 5865387
Firma: G-IM-EX, podjetje za notranjo

in zunanjo trgovino, transport, turizem
in gostinstvo, p.o., Cernik, Rokova 74, Re-
publika Hrvaška, Podružnica Ljubljana

Skrajšana firma: G-IM-EX, Podružni-
ca Ljubljna

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Cesta v Rožno doli-

no 1
Ustanovitelj: G-IM-EX, podjetje za no-

tranjo in zunanjo trgovino, transport, turi-

zem in gostinstvo, Cernik, Hrvaška, Roko-
va 74, vstop 1. 8. 1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Gruden Maurice Roman, Ljubljana,
Moškričeva 40, imenovan 1. 8. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev, direktor Mitrovič
Tomislav, Ljubljana, Vošnjakova 4 a, ime-
novan 1. 8. 1994, zastopa družbo brez ome-
jitev kot komercialni direktor.

Dejavnost, vpisana dne 7. 10. 1994: 501
Trgovina z motornimi vozili; 511 Posred-
ništvo; 521 Trgovina na drobno v nespecia-
liiranih prodajalnah; 526 Trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov;
552 Dejavnost domov, kampov in drugih
nastanitvenih zmogljivosti za krajši čas; 554
Točenje pijač in napitkov (bari); 602 Drug
kopenski prevoz; 633 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 711 Daja-
nje avtomiblov v najem; 712 Dajanje drugih
vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 744 Ekonomska propagan-
da; 7482 Pakiranje.

Rg-1420

Temeljno sodišče v Ljubljani, enota v
Ljubljani, je s sklepom Srg št. 94/13760 z
dne 30. 11. 1994 pod št. vložka 1/25817/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustano-
vitev zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5860784
Firma:  INŠTITUT  ZA  KLINIČNO

PSIHOLOGIJO, Prušnikova 97, Ljubljana
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ljubljana, Prušnikova 97
Ustanovitelji: Matjan Polona, Ljubljana,

Prušnikova 97, vstop 5. 8. 1994, odgovor-
nost: ne odgovarja; Moškrič Bojana, Ljub-
ljana, Cesta II. grupe odredov 49, vstop
5. 8. 1994, odgovornost: ne odgovarja; Pra-
per Peter, Maribor, Hudalesova 18, vstop 5.
8. 1994, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torica Matjan Polona, imenovana 5. 8. 1994,
zastopa družbo brez omejitev, družbenica
Moškrič Bojana, imenovana 5. 8. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorice.

Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1994:
8532 Socialnovarstveni programi in stori-
tve.

Rg-26188

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16744 z dne 29. 9. 1995, pri subjektu
vpisa RUTAR INTERNATIONAL, pod-
jetje za trgovino, zastopstvo, posredova-
nje, svetovanje, udeležbo, reklamo, lea-
sing, franchise in finančne operacije,
d.o.o.,  Ljubljana,  Kardeljeva  8,  sedež:
Kardeljeva 8, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/06048/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, povečanje osnovnega kapita-
la, spremembo firme, sedeža in uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5343801
Firma:  RUTAR  INTERNATIONAL,

trgovinska d.o.o.
Skrajšana firma: RUTAR INTERNA-

TIONAL, d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 11
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Rutar Josef, Eberndorf/Do-

brla vas, Mökriach /Mokrije, vstopil 22. 2.
1990, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbnega ma-
teriala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5164 Tr-
govina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov širo-
ke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javne-
ga mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami; 7440 Ekonomska propaganda.

MARIBOR

Rg-19082

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05312 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa MINOR, podjetje za pro-
jektiranje, proizvodnjo, storitve, trgovi-
no in oblikovanje, d.o.o., sedež: Vrablova
54, Maribor, pod vložno št. 1/08588/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje družbe z omejeno odgovornostjo v
družbo z neomejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5795630
Firma:  MINOR,  ŠTRUCL  ROJKO,

podjetje  za  projektiranje,  proizvodnjo,
storitve, trgovino in oblikovanje, d.n.o.

Skrajšana  firma:  MINOR,  ŠTRUCL
ROJKO, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Štrucl Rojko Marjeta, eko-
nomski tehnik, Maribor, Dogoška 59 in Štru-
cl Rojko Janez, ekonomski tehnik, Maribor,
Dogoška 56, vstopila 23. 12. 1994, vložila
po 90.300 SIT, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Štrucl Rojko Marjeta in Štrucl Rojko
Janez, imenovana 23. 12. 1994, zastopata
družbo brez omejitev.

Dopišejo se tele dejavnosti: promet in
zveze: prevoz blaga in oseb ter storitve v
domačem in mednarodnem: cestnem pro-
metu, mestnem prometu (taksi, ...); gostin-
ske storitve doma in v tujini: gostinske sto-
ritve nastanitve – prenočišča, penzioni, ho-
tel, storitve prehrane – restavracije s po-
strežbo, slaščičarne, druge gostinske storitve
– kavarne, točilnice in bari, dostava tople in
hladne hrane ter pijače na dom; turistične
storitve doma in v tujini: turistične agenci-
je, uradi, drugo turistično posredovanje; pro-
izvodnja doma in v tujini: kovinsko prede-
lovalna industrija: proizvodnja kovinskega
reprodukcijskega materiala – litin, kovanih
in stiskalnih izdelkov; kovinskega instala-
cijskega materiala, orodij, kovinske emba-
laže, kotalnih ležajev, žičnikov, kovic, vija-
kov in drugega žičnega materiala, drugega
kovinskega reprodukcijskega materiala, ko-
vinskih stavbnih in drugih konstrukcij, bla-
ga za široko porabo in drugih kovinskih
izdelkov, pridobivanje nekovinskih rudnin:
proizvodnja kremenovega peska, proizvod-
nja in obdelava kamna, gramoza in peska,
končnih lesnih izdelkov: drugih končnih le-
senih izdelkov – lesena embalaža, predmeti
iz protja, zgotovljenih tekstilnih izdelkov –
trikotažnih predmetov (tkanine, perilo, ob-
lačila, ...), tekstilne konfekcije (perilo, izv-
zemši trikotažno, oblačila), drugih tekstil-
nih izdelkov prekrivala za pod, klobuki ...);
živilskih proizvodov – mletje in luščenje
žita, kruha, testenin in peciva, predelava in
konzerviranje sadja in zelenjave; predelava
in konzerviranje mesa in rib; predelava in
konzerviranje mleka, sladkorja in konditor-
skih izdelkov: kakavovih izdelkov, bonbo-
nov in slaščic, keksov in podobnih izdel-
kov, industrijskega peciva, rastlinskih olj in
masti, drugih živilskih proizvodov (brez kr-
mil) – škroba in škrobnih izdelkov, začimb,
kavovine in drugih živilskih proizvodov, pi-
jač: rastlinskega alkohola in alkoholnih pi-
jač (pivo, vino, žganja) in drugih alkoholnih
pijač ter brezalkoholnih pijač, raznovrstnih
izdelkov – učila in telesnokulturni rekviziti,
gramofonske plošče in glasbila, vžigalice,
nakit, druga neomenjena industrija (otroške
igrače, vozički, ...), grafična dejavnost; kme-
tijska proizvodnja doma in v tujini (polje-
delstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živino-
reja) in druge kmetijske storitve, za rastlin-
sko proizvodnjo in živinorejo; kmetijske sto-
ritve doma in v tujini za: rastlinsko
proizvodnjo in živinorejo.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi doma in v tujini (uvoz in iz-
voz); zastopniški, posredniški, agencijski,
komisijski in komercialni posli v prometu
blaga in storitev z domačimi in tujimi fizič-
nimi in pravnimi osebami; finančne, tehnič-
ne in poslovne storitve doma in v tujini:
storitve na področju prometa: storitve re-
klame in ekonomske propagande, zbiranje
podatkov o prostoru in oblikovanje infor-
macij in izdelava ustreznih aplikacij, obli-
kovanje – design na področju uporabnih in
upodabljajočih dejavnosti, projektiranje in
sorodne tehnične storitve: prostorsko in ur-
banistično planiranje in projektiranje, pro-
jektiranje gradbenih objektov, drugo pro-
jektiranje – inženiring, raziskovalno-razvoj-
no delo (razen znanstveno-raziskovalnega),

raziskovalno-razvojne storitve v: gospodar-
skih dejavnostih, družbenih dejavnostih,
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve, poslovne storitve: organiziranje sej-
mov, razstav, prireditev (kulturnih in šport-
nih) in druge organizacijske storitve, stori-
tve kontrole kakovosti in količine blaga,
knjigovodske storitve, storitve obdelave po-
datkov, druge neomenjene storitve; dejav-
nosti gradbeništva doma in v tujini: visoke
in nizke gradnje in hidrogradnje: gradnja
prometnih objektov, gradnja rudarskih ob-
jektov, gradnja hidrogradbenih objektov,
gradnja drugih objektov nizke gradnje, in-
štalacijska in zaključna dela v gradbeniš-
tvu: napeljava in popravilo gradbenih inšta-
lacij, zaključna in obrtna dela v gradbeniš-
tvu; osebne storitve in storitve gospo-
dinjstvom doma in v tujini: frizerske,
kozmetične, masažne, fotografske, čistilne,
..., druge osebne storitve; obrtne storitve in
popravila doma in v tujini: izdelava, popra-
vila in vzdrževanje predmetov iz: nekovin
(gline, ...), lesenih predmetov, raznovrstnih
kovinskih izdelkov, tekstilnih predmetov,
predmetov iz usnja in gume, raznovrstnih
proizvodov: ortopedskih pripomočkov,
predmetov iz papirja, igrač, nakita, ...; ure-
janje zelenic in rekreacijskih površin (po
naročilu) doma in v tujini; kooperacijski po-
sli z domačimi in tujimi fizičnimi in pravni-
mi osebami s področja registriranih dejav-
nosti; raziskovalno-razvojne storitve (eko-
nomske in tehnične), doma in v tujini; pro-
met in zveze: prevoz blaga in oseb ter
storitve v domačem in mednarodnem: cest-
nem prometu, mestnem prometu (taksi, ...);
gostinske storitve doma in v tujini: gostin-
ske storitve nastanitve – prenočišča, pen-
zioni, hotel, storitve prehrane – restavracije
s postrežbo, slaščičarne, druge gostinske
storitve – kavarne, točilnice in bari, dostava
tople in hladne hrane ter pijače na dom;
turistične storitve doma in v tujini: turistič-
ne agencije, uradi, drugo turistično posre-
dovanje; proizvodnja doma in v tujini: ko-
vinsko predelovalna industrija: proizvodnja
kovinskega reprodukcijskega materiala – li-
tin, kovanih in stiskalnih izdelkov; kovin-
skega instalacijskega materiala, orodij, ko-
vinske embalaže, kotalnih ležajev, žičnikov,
kovic, vijakov in drugega žičnega materia-
la, drugega kovinskega reprodukcijskega
materiala, kovinskih stavbnih in drugih kon-
strukcij, blaga za široko porabo in drugih
kovinskih izdelkov, pridobivanje nekovin-
skih rudnin: proizvodnja kremenovega pe-
ska, proizvodnja in obdelava kamna, gra-
moza in peska, končnih lesnih izdelkov: dru-
gih končnih lesenih izdelkov – lesena em-
balaža, predmeti iz protja, zgotovljenih
tekstilnih izdelkov – trikotažnih predmetov
(tkanine, perilo, oblačila, ...), tekstilne kon-
fekcije (perilo, izvzemši trikotažno, oblači-
la), drugih tekstilnih izdelkov (prekrivala
za pod, klobuki, ...), živilskih proizvodov –
mletje in luščenje žita, kruha, testenin in
peciva, predelava in konzerviranje sadja in
zelenjave, predelava in konzerviranje mesa
in rib, predelava in konzerviranje mleka,
sladkorja in konditorskih izdelkov: kakavo-
vih izdelkov, bonbonov in slaščic, keksov
in podobnih izdelkov, industrijskega peci-
va, rastlinskih olj in masti, drugih živilskih
proizvodov (brez krmil) – škroba in škrob-
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nih izdelkov, začimb, kavovine in drugih
živilskih proizvodov, pijač: rastlinskega al-
kohola in alkoholnih pijač (pivo, vino, žga-
nje) in drugih alkoholnih pijač ter brezalko-
holnih pijač, raznovrstnih izdelkov – učila
in telesnokulturni rekviziti, gramofonske
plošče in glasbila, vžigalice, nakit, druga
neomenjena industrija (otroške igrače, vo-
zički, ...), grafična dejavnost; kmetijska pro-
izvodnja doma in v tujini (poljedelstvo, sad-
jarstvo, vinogradništvo, živinoreja) in dru-
ge kmetijske storitve, za rastlinsko pro-
izvodnjo in živinorejo; kmetijske storitve
doma in v tujini za: rastlinsko proizvodnjo
in živinorejo.

Rg-22208

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05675 z dne 29. 6. 1995 pri
subjektu vpisa Podjetje za trgovino, stori-
tve, uvoz in izvoz ter proizvodnjo BET-
SAJDA, d.o.o., sedež: Industrijska 16, Ru-
še, pod vložno št. 1/07596/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala in zastopnikov ter uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5723736
Firma: BETSAJDA, podjetje za trgo-

vino, storitve, uvoz in izvoz ter proizvod-
njo, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Gorjan Branko, Ruše, In-

dustrijska 16, vstop 22. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Gorjan Branko, razrešen 29. 12. 1994;
direktorica Gorjan Lučka, Ruše, Industrij-
ska 16, imenovana 29. 12. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-26552

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06582 z dne 10. 11. 1995 pri
subjektu vpisa KAJA, podjetje za intelek-
tualno dejavnost in trgovino z opremo,
materialom ter priborom, d.o.o., sedež:
Ulica  heroja  Bračiča  14,  Maribor,  pod
vložno št. 1/01508/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v komanditno druž-
bo s temile podatki:

Matična št.: 5353424
Firma: KAJA-ROJC & CO., podjetje

za intelektualno dejavnost in trgovino z
opremo, materialom ter priborom, k.d.

Skrajšana firma: KAJA-ROJC & CO.,
k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Rojc Milenka, komple-

mentarka, Maribor, Ulica heroja Bračiča 14,
ki odgovarja s svojim premoženjem, in ko-
manditist, ki ne odgovarja, vstopila 26. 12.
1994, vložila po 1.000 SIT.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Rojc Milenka, ki zastopa družbo brez
omejitev, in družbenik Rojc Jožko Žarko,
Maribor, Ulica heroja Bračiča 14, oba ime-
novana 26. 12. 1994.

Rg-22132

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06418 z dne 2. 8. 1995 pri
subjektu vpisa CPC SOFT, trgovina in sto-

ritve, p.o., Ulica Staneta Severja 6, Mari-
bor, pod vložno št. 1/01241/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
zasebnega podjetja s polno odgovornostjo v
družbo z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:

Matična št.: 5361885
Firma: A & V LEŠNIK, podjetje za

proizvodnjo, storitve in trgovino, uvoz-
izvoz, d.o.o.

Skrajšanja firma: A & V LEŠNIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  Miklavž  na  Dravskem  polju,

Nad izviri 24
Osnovni kapital: 2,567.905,20 SIT
Ustanovitelji: Vodovnik Dušan, izstopil

27. 12. 1994, Lešnik Vladimir in Lešnik
Andrej, oba Maribor, Framska ulica 4, vsto-
pila 27. 12. 1994, vložila po 1,283.952,60
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Vo-
dovnik Dušan, razrešen 27. 12. 1994, direk-
tor Lešnik Andrej, Maribor, Framska ulica
4 in direktor Lešnik Vladimir, Maribor, Ket-
tejeva ulica 17, oba imenovana 27. 12. 1994,
zastopata brez omejitev.

Rg-25657

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00762 z dne 25. 10. 1995
pod št. vložka 1/09683/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5907136
Firma: VIDEA, avdio in video produk-

cija, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: VIDEA d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hoče, Pivola 67/e
Osnovni kapital: 2,151.495,90 SIT
Ustanovitelj: Golob Vojko, Hoče, Pivola

67/e, vstopil 11. 10. 1995, vložil
2,151.495,90 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Golob Vojko, Hoče, Pivola 67/e, ime-
novan 11. 10. 1995, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 25. 10. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5111 Posredništvo pri proda-
ji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji žvil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih  izdelkov; 5141 Trgo-
vina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfu-

mi in kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim ma-
terialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost pla-
ninskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
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čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 9211 Snemanje filmov in videofil-
mov; 9212 Distribucija filmov in videofil-
mov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih
agencij; 9261 Obratovanje športnih objek-
tov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejav-
nost smučarskih centrov in smučišč; 92623
Druge športne dejavnosti; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost koz-
metičnih salonov; 93023 Dejavnost pedi-
kerskih salonov; 9303 Druge storitve za ne-
go telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Dru-
ge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro G 51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro 52.488 ne sme družba oprav-
ljati trgovine z orožjem in strelivom.

Rg-32275

Temeljno sodišče v Mariboru, enota v
Mariboru, je s sklepom Srg št. 3183/93 z
dne 23. 3. 1994 v reg. št. vl. 1/6072-00
vpisalo pri družbi z omejeno odgovornostjo
Računalniško  projektiranje  MBC  ad,
d.o.o., Slovenj Gradec:

razširitev dejavnosti na: proizvodnja ža-
ganega lesa, talnih in stenskih oblog, lese-
nega pohištva, lesene embalaže, lesene ga-
lanterije, drugih končnih lesenih izdelkov,
predelava lesa, odkup in prodaja gozdnih in
lesnih asortimanov.

NOVA GORICA

Rg-25748

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/00981 z dne 18. 7. 1995, pri
subjektu vpisa GURMAN, trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Idrija, sedež: Staneta Roz-
mana  3,  5280  Idrija,  pod  vložno  št.
1/01306/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o., v d.n.o., spre-
membo firme, sedeža, vstop družbenika,
spremembo dejavnosti in zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5430348
Firma: GURMAN Havzija & Havzija,

d.n.o., trgovsko podjetje Idrija
Skrajšana firma: GURMAN Havzija &

Havzija, d.n.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Idrija, Lapajnetova 5
Ustanovitelja: Havzija Ismet, vstopil

18. 10. 1990 in Havzija Imrlji, vstopil 18. 5.
1994, oba Idrija, Otona Župančiča 11, vlo-
žila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja-
ta s svojim premoženjem.

Oseba,  pooblaščena  za  zastopanje:
Havzija  Imrlji,  Idrija,  Otona  Župančiča
11,  imenovan  18.  5.  1994,  družbenik
izvzet  od  zastopanja  družbe  proti  tretjim
osebam.

Dejavnost se razširi na: gradnja, rekon-
strukcija, popravilo in vzdrževanje objek-
tov nizke in visoke gradnje.

SLOVENJ GRADEC

Rg-37767

Okrožno sodišče v Slovenj Gradu je s
sklepom Srg št. 95/00034 z dne 25. 4. 1996
pri subjektu vpisa SIT, servis in trgovina,
d.o.o., sedež: Gmajna 55, Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/02919/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 5416957
Ustanovitelja: NIEROS METAL, d.o.o.

(prej NIEROS NIEDERBERGER, d.o.o.)
Slovenj Gradec, Gmajna 55, vstop 9. 1.
1995, vložek 1,534.738,40 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja; FECRO, tovarna opre-
me, d.o.o. – v stečaju, izstop 9. 1. 1995.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 794/96 Rg-1852

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

Družba MONT–COMMERCE, proiz-
vodnja,  inženiring,  trgovina,  Kozje  8,
Kozje, d.d., preneha po skrajšanem postop-
ku.

Družba ima 186 delničarjev, ki so ra-
zvidni iz priloge zapisnika skupščine
MONT–COMMERCE, proizvodnja, inženi-
ring, trgovina, Kozje 8, Kozje, d.d. opr. št.
SV-263/96 z dne 24. 9. 1996, predložene v
spisu Srg 752/96, ki prevzamejo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Premoženje družbe se razdeli med delni-
čarje v sorazmerju z njihovimi deleži.

Sklep je sprejela skupščina družbe dne
24. 9. 1996.

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 2. 12. 1996

KOPER

Srg 2833/94 Rg-40269

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

Družba EFEKT LINE, turistična agen-
cija, rent-a-car in trgovina, d.o.o., Can-
karjeva 6, Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1-846-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vieljice z dne 24. 12. 1994.

Družbenica Kaorora Mijanovič iz Izole,
Plenčičeva 1 (do sedaj: Via dell Archeolo-
gia 64, Rim, Italija), izjavlja, da so poplača-
ne vse obveznosti družbe, da družba ni ime-
la zaposlenih delavcev in da prevzame ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 6. 1996

KRŠKO

Srg 1267/94 Rg-16907

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

Družba IKM, trgovsko podjetje, Krš-
ko, d.o.o., Mencingerjeva 22, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Menzini Marija in Men-
zini Edvard, oba Mencingerjeva 22, Krško,
z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2.000 SIT
prenese v celoti na ustanovitelja Menzini
Marijo in Menzini Edvarda, oba Mencin-
gerjeva 22, Krško.

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

Okrožno sodišče v Krškem

dne 22. 6. 1995

LJUBLJANA

Srg 19347/94 Rg-1853

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

FLOYD, zaključna dela v gradbeniš-
tvu, d.o.o., Log, Molska cesta 7, Brezovi-
ca, preneha po skrajšanem postopku po skle-
pu skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kogovšek Janez, Log,
Molska cesta 7, Brezovica, 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 ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Kogovšek Janeza, Brezovica.

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 dneva 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 5. 9. 1996
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Srg 19056/94 Rg-1854

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

CAKA, izdelovanje modnih oblačil in
trgovina, d.o.o., Petkova 21, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 12. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hojker Ivana, Petkova
21, 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 ustanovitelji-
co Hojker Ivano, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 9. 1996

Srg 19214/94 Rg-1855

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

MAUSY, podjetje za marketing, inže-
niring, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo
in izvoz-uvoz neživilskih in živilskih pro-
izvodov, d.o.o., Gmajnice 7, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Usenik Marko in Use-
nik Andrej, oba Gmajnice 7, 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
Usenik Marka in Usenik Andreja, na vsake-
ga do ene polovice.

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. 9. 1996

Srg 15603/94 Rg-1856

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

M-TRADE, podjetje za posredovanje,
zastopstvo, storitve, trgovino, turizem in
gostinstvo, d.o.o., Sinja Gorica 24, Sinja
Gorica, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 21. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Frank Valerija-Mojca,
Sinja Gorica 24, Vrhnika, z ustanovitvenim

kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema 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 ustanovite-
ljico.

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 12648/94 Rg-1857

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

INTERLINGUA, prevajalstvo, zuna-
nja trgovina, turizem, d.o.o., Župančiče-
va 14, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 17. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mira Šumrada, Zarni-
kova 12, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih 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. 9. 1996

Srg 12578/94 Rg-1858

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

POLAGALEC,  polaganje  podov  in
montaža oblog, d.o.o., Tominškova 58, Čr-
nuče, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Albin Jurak, Ljublja-
na-Črnuče, Tominškova 58, 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.

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 8795/94 Rg-1859

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

DAK, d.o.o., Vrhnika, Ribiška pot 3,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Kržič Marjan, Ribiška pot
3, Vrhnika, 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.

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 19134/94 Rg-1860

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

TINKARA, d.o.o., trgovina, Martina
Krpana 6, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Tanja Vilfan Intihar,
Martina Krpana 6, 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 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 11. 9. 1996

Srg 17003/94 Rg-1861

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

EKOFORT, d.o.o., Ulica narodne zaš-
čite 16, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Anica Hribar, Marol-
tova 16, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 11. 9. 1996

Srg 276/95 Rg-1862

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

AUTODESIGNE, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Notranjska 6, Vrhnika,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Jesenovec Zdenko, No-
tranjska 6, Vrhnika, z ustanovitvenim kapi-
talom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Zoper 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. 9. 1996

Srg 2878/95 Rg-1863

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

EPSYLON,  d.o.o.,  Pod  lipami  66,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 29. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Žibert Slavko, Pod lipa-
mi 66, Ljubljana, 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.

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. 9. 1996

Srg 19020/94 Rg-1864

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

B V K, podjetje za trgovinsko in stori-
tveno dejavnost, d.o.o., Ljubljana, Ulica
narodne zaščite 11, (Maroltova 9), prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu skupš-
čine z dne 27. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kaja Bilić in Vinko Bi-
lić, oba Maroltova 9, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanovitelja, in sicer na vsakega
do ene polovice.

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. 9. 1996

Srg 2881/95 Rg-1865

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

POSIN, poslovne storitve, d.o.o., Ta-
bor 43, Cerknica, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 5.
1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Intihar Anton, Markovec
1a, Stari trg pri Ložu, ustanovitvenim kapi-
talom 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 ustanovitelja Intihar Antona.

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. 9. 1996

Srg 45/96 Rg-1866

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

Družba  VAJDA,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 462, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 4. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Mesna industrija VA-
JDA, d.d., Čakovec, Zagrebačka 4, kot prav-
na naslednica družbenega podjetja Mesna
industrija VAJDA s polno odgovornostjo,
Čakovec, B. Adžije 27, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje prenese v
celoti na ustanoviteljico Mesna industrija
VAJDA, d.d., Čakovec, Zagrebačka 4, kot
pravno naslednico Družbenega podjetja Me-
sna industrija VAJDA s polno odgovornost-
jo, Čakovec, B. Adžije 27.

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 24. 10. 1996

Srg 4740/96 Rg-1867

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

KORMAT, d.o.o., Celovška 462, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 26. 2. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Maček Marjan, Stanežiče
8b, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 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 23. 10. 1996

Srg 94/06654 Rg-45101

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06654 z dne 24. 7. 1996, pod št. vložka
1/22982/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št. 5760089
Firma: MASTA, d.o.o., podjetje za pro-

izvodnjo in storitve, Bratov Učakar 92,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Bratov Učakar 92
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Mlinar Žiga, izstopil 13. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 13. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Mlinar Žiga, Bratov Učakar 92, Ljublja-
na.

Srg 94/09223 Rg-46692

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09223 z dne 23. 10. 1996, pod št. vložka
1/18223/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:
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Firma: HRUST, podjetje za marketing,
svetovanje in posredovanje, d.o.o., Dolo-
mitskega 23, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dolomitska 23
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Hrastar Evstahij in Hrastar

Danica, oba izstopila 25. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Hrastar Evstahij in Hrastar Danica, oba
Dolomitska 23, Ljubljana.

MURSKA SOBOTA

Srg 177/96 Rg-47866

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

Družba Proizvodnja gradbenih mate-
rialov Petišovci, d.o.o., Petišovci, vpisana
pod vl. št. 1/975/00, katere ustanovitelj je
SGP Gradbenik, p.o., Lendava, Kranjčeva
6, (sedaj GRADBENIK, splošno gradbeno
podjetje, d.d.), preneha po skrajšanem
postpku po sklepu skupščine z dne 5. 4.
1996.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzema ustanovitelj
SGP Gradbenik, p.o., Lendava, Kranjčeva
6, (sedaj GRADBENIK, splošno gradbeno
podjetje d.d.).

Po prenehanju družbe se premoženje pre-
nese na ustanovitelja.

Proti sklepu lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, ker bo sicer sodišče sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 25. 11. 1996

NOVO MESTO

Srg 94/01515 Rg-33480

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01515 z dne 21. 2. 1996,
pod št. vložka 1/03516/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5812739
Firma: AVTOSERVIS, servisno trgov-

sko podjetje, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: AVTOSERVIS, d.o.o.,

Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Novo mesto, Zagrebška c. 20
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Ivanetič Jožef, izstopil

26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Ivanetič Jožef, Levstikova 4, Novo mesto.

SLOVENJ GRADEC

Srg 196/96 Rg-1868

Družba ASTOR, podjetje za admini-
strativne storitve, proizvodnjo in razvoj
drobnega gospodarstva, d.o.o., Ravne na
Koroškem, Prežihova 24, katere družbeni-
ki so Rado Pogorelčnik, Mirko Britovšek in
Tomaž Sušnik, po sklepu skupščine z dne
25. 8. 1996 preneha po skrajšanem postop-
ku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rado Pogo-
relčnik iz Raven na Koroškem, Javornik 37.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 26. 11. 1996

Srg 74/95 Rg-1869

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 74/95 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 10. 6. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8595-00 vpiše izbris družbe KEPA,
storitveno podjetje, d.o.o., s sedežem Rav-
ne na Koroškem, Javornik 33, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti izbrisane družbe prevzameta
Dretnik Franc in Dretnik Marija, oba Ravne
na Koroškem, Javornik 33.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 10. 6. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-9/96-3 Ob-5115

Pravila osnovne organizacije sindika-
ta Generalštab slovenske vojske pri sin-
dikatu Ministrstva za obrambo, Karde-
ljeva ploščad 24, Ljubljana, Zveze svo-
bodnih sindikatov Slovenije, sprejeta na
izvršnem odboru osnovne organizacije sin-

dikata Generalštab slovenske vojske pri
Ministrstvu za obrambo dne 25. 11. 1994
se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, iz-
postava Bežigrad. Pravila so vpisana v evi-
denco statutov sindikatov št. 9, dne 12. 11.
1996.

Št. 028-10/96-3 Ob-5116

Pravila osnovne organizacije sindikata
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije, Celjska 16, Ljubljana,
Sindikata vzgoje, izobraževanja in zna-
nosti Slovenije, sprejeta na odboru osnovne
organizacije sindikata Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celj-
ska 16, Ljubljana, Sindikata vzgoje, izobra-
ževanja in znanosti Slovenije dne 13. 10.
1995 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikatov št. 10, dne
26. 11. 1996.

Št. 028-11/96-3 Ob-5117

Statut  konference  sindikatov  Pergam
Delo, Dunajska 5, Ljubljana, Konference
sindikatov Pergam Slovenije, sprejeta na
7. redni seji Konference sindikatov  Pergam
Delo, Dunajska 5, Ljubljana, Konference
sindikatov Pergam Slovenije, dne 3. 10.
1996 se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
izpostava Bežigrad. Statut je vpisan v evi-
denco statutov sindikatov št. 11, dne 27. 11.
1996.

Št. 127-2/94 Ob-5118

Ugotovi se, da je sindikat strojevodij
Slovenije,  območni  odbor  Novo  mesto,
Kolodvorska 9, 8000 Novo mesto, katere-
ga pravila so bila z odločbo št. 127-2/94 z
dne 7. 1. 1994 sprejeta v hrambo pri Sekre-
tariatu za družbeni razvoj Občine Novo me-
sto in vpisana v evidenco statutov sindika-
tov pod zap. št. 93, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 028-14/93 Ob-5119

Republika Slovenija Upravna enota Čr-
nomelj s 15. 11. 1996 preneha hraniti pravi-
la o organiziranosti in delovanju sindikata
tekstilne in usnjarsko-predelovalne indu-
strije  Slovenije,  sindikat  čevljarskega
podjetja Planina Črnomelj, vpisana v evi-
denco pravil sindikatov. Izbris iz evidence
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata
tekstilne in usnjarsko-predelovalne industri-
je Slovenije, sindikat čevljarskega podjetja
Planina Črnomelj.

Št. 028-4/96 Ob-5120

Pravila  sindikata  elektrokovinske  in-
dustrije  KNSS  –  Neodvisnost  Iskra
kondenzatorji,   d.d.,   Semič,   se   sprej-
mejo  v hrambo, evidentirajo v predpisani
evidenci pod zap. št. 4 ter hranijo pri od-
delku za občo upravo, druge upravne nalo-
ge in skupne zadeve Upravne enote Črno-
melj.

Št. 028-40/93 Ob-5121

Republika Slovenija Upravna enota Čr-
nomelj z 20. 11. 1996 preneha hraniti pravi-
la o organiziranosti in delovanju sindikata

Št. 104-04-0002/96-002 Ob-5193

Sindikat  Nove  ljubljanske  banke,  se
določi kot reprezentativni sindikat v dejav-
nosti bančništva.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov
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Neodvisnost konfederacije novih sindika-
tov Slovenije, sindikat podjetja Belt Li-
var, d.o.o., Črnomelj, vpisana v evidenco
statutov sindikatov. Izbris iz evidence je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata
Neodvisnost konfederacija novih sindika-
tov Slovenije, sindikat podjetja Belt Livar,
d.o.o., Črnomelj.

Št. 01100-0001/96-1 Ob-5122

Upravna enota Sevnica sprejme v hram-
bo  pravila  sindikata  družbe  Zagorec,
d.o.o., s sedežem Savska cesta 23/a, 8290
Sevnica.

Št. 028-25/96-2 Ob-5134

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata delavcev Osnov-
ne šole Cirkulane:

– naziv pravil: pravila sindikata osnovne
organizacije sindikata delavcev Osnovne šo-
le Cirkulane,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, sindikat delavcev Os-
novne šole Cirkulane,

– sedež sindikata: Cirkulane 57, Cirku-
lane.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 68.

Št. 028-22/96-2 Ob-5135

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata podjetja Ptujskih
pekarn in slaščičarn:

– naziv pravil: pravila sindikata podjetja
Ptujskih pekarn in slaščičarn,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, osnovna organizacija
sindikata  podjetja  Ptujskih  pekarn  in
slaščičarn,

– sedež sindikata: Rogozniška c. 2, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 66.

Št. 028-21/96-2 Ob-5136

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata osnovne organi-
zacije Osnovne šole Videm:

– naziv pravil: pravila osnovne organi-
zacije sindikata Osnovne šole Videm,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, sindikat osnovne orga-
nizacije Osnovne šole Videm,

– sedež sindikata: Videm pri Ptuju 47,
Ptuj,

– kratica sindikata: ZSSS OOS OŠ Vi-
dem.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 65.

Št. 028-20/96-2 Ob-5137

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata podjetja Zorn,
d.o.o., Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata podjetja
Zorn, d.o.o., Ptuj,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, sindikat podjetja
ZORN, d.o.o., Ptuj,

– sedež sindikata: Ormoška c. 33, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 64.

Št. 028-19/96-2 Ob-5138

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata podjetja Opte
Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata podjetja
Opte Ptuj,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, sindikat podjetja Opte
Ptuj,

– sedež sindikata: Žabjak 1, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 63.

Št. 028-18/96-2 Ob-5139

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata zavoda Osnovne
šole dr. Ljudevita Pivka, Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata zavoda
Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka, Ptuj,

– ime sindikata: Sindikat vzgoje izobra-
ževanja in znanosti Slovenije, sindikat za-
voda Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka,
Ptuj,

– sedež sindikata: Raičeva ul. 2, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 62.

Št. 028-17/96-2 Ob-5140

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Javnega zavoda
Zdravstveni dom Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata Javnega
zavoda Zdravstveni dom Ptuj,

– ime sindikata: Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj,

– sedež sindikata: Potrčeva 19a, Ptuj.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-

ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 61.

Št. 028-16/96-2 Ob-5141

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata sodnika za pre-
krške Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata sodnika
za prekrške Ptuj,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov  Slovenije,  sindikat  sodnika  za
prekrške Ptuj,

– sedež sindikata: Krempljeva ulica 2,
Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 60.

Št. 028-15/96-2 Ob-5142

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Mlekarne Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata Mlekar-
ne Ptuj,

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, sindikat Mlekarne
Ptuj,

– sedež sindikata: Čučkova ulica 6,
Ptuj.

2. Pravila, navedena v 1. točki tega izre-
ka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 59.

Št. 141-10-0021/96-0800-11 Ob-5169

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje te
odločbe, hrani statut z nazivom pravila ob-
močne organizacije sindikata Ministrstva za
obrambo Vzhodnoštajerske pokrajine, ki jih
je sprejel izvršni odbor sindikata Ministrstva
za obrambo Vzhodnoštajerske pokrajine dne
5. 10. 1995 z imenom sindikata, Sindikat
območne  organizacije  sindikata  Mini-
strstva za obrambo Vzhodnoštajerske po-
krajine in sedežem v Mariboru, Heroja
Bračiča 2.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 021, z dne 3. 12. 1996.

Št. 121-24/93-2 Ob-5170

Upravna enota Tržič sprejme z dnem iz-
daje odločbe v hrambo spremembo statuta,
vpisanega v evidenco statutov sindikatov
dne 27. 11. 1996 pod zap. št. 24, z nazivom:
Pravila sindikata delavcev upravnih orga-
nov zaposlenih na območju Upravne enote
Tržič, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata  z  imenom:  Sindikat  delavcev
upravnih organov območja Upravne eno-
te Tržič in sedežem: Trg svobode 18, Tr-
žič.

Št. 028-04/96-05 Ob-5175

Temeljni  akt  –  Pravila  sindikata
zavoda  Osnovne  šole  Polje,  Polje  358,
Ljubljana  se  z  dnem  11.  11.  1996
hrani  pri  Upravni  enoti  Ljubljana,  izpo-
stava  Moste-Polje,  Proletarska  c.  1,
Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov
pod zap. št. 107.

Št. 141-1-22/96-0800-11 Ob-5176

Upravna enota Maribor, z dnem izdaje
te odločbe, hrani statut z nazivom, pravila
sindikata Srednje lesarske šole Maribor, ki
so ga sprejeli člani sindikata na zboru, dne
22. 11. 1996 z imenom sindikata – Sindi-
kat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije  –  Sindikat  Srednje  lesarske
šole  in  sedežem  v  Mariboru,  Lesarska
ul.  2.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0022 z dne 5. 12. 1996.

Št. 024-1/96-112 Ob-5192

Pravila Sindikata podjetja Ljubljanske
mlekarne, delovna enota – Sirarna Velike
Lašče, sprejeta dne 12. 3. 1992 se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič Rud-
nik.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 112 dne 27. 11.
1996.
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Razglasi sodišč

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

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

N 116/94 R-66

Urška Brečko, roj. 3. 10. 1957 v Celju,
nazadnje stanujoče na Črnivcu št. 25a,
p. Radovljica, ki naj bi umrla dne 20. ali
21. 3. 1978 v Dolenji vasi 22, Občina Ljub-
ljana Vič-Rudnik je pogrešana (na predlog
Upravne enote Radovljica št. 211/1/93-5).

Priglasitveni rok je 15 dni.
Okrajno sodišče v Radovljici

dne 11. 4. 1996

N 7/96 R-126

Edvard Frank, roj. 15. 5. 1914 v Čeljah,
očetu Jožefu in materi Ivani, s stalnim pre-
bivališčem Čelje 46 je pogrešan (na predlog
hčere Magdalene Mutič iz Ljubljane, Bra-
tov Učakar 12).

Začasni skrbnik je Uljan Ljubi iz Zabič
št. 30/b.

Priglasitveni rok je 30 dni.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 9. 10. 1996

N 61/95 R-151

Knez Jakob, sin pok. Antona in Mihaele
roj. Karnjel, roj. 21. 3. 1906 v Movražu,
neznanega bivališča v Argentini je pogre-
šan (na predlog Knez Roberta in Knez Mar-
ka, oba Movraž 26, ki ju zastopa odv. Rok
Munih iz Kopra).

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

Okrajno sodišče v Kopru

dne 12. 11. 1996

N 1/96 R-159

Wagner Irena Marija, roj. 12. 1. 1885,
hči Johana in Josefe Loschnig z zadnjim
prebivališčem Šmarje pri Jelšah 29, je po-
grešana od leta 1945 (na predlog Wagner
Ervina, Rindenmarkt 2, A-9400 Wolfsburg
in Bartek Irene, Poitengasse 25/3/7 A-1170
Wien).

Skrbnik za poseben primer je Andrenšek
Karel, roj. 12. 10. 1919 s stalnim prebiva-
liščem Šmarje pri Jelšah, Ul. Franca Ska-
za 8.

N 1/96 R-160

Wagner Rihard Jožef, roj. 15. 10. 1881,
z zadnjim stalnim prebivališčem Šmarje pri
Jelšah 29, je pogrešan od leta 1945 (na pred-

log Wagner Ervina, Rindenmarkt 2, A-9400
Wolfsburg in Bartek Irene, Poitengasse
25/3/7 A-1170 Wien).

Skrbnik za poseben primer je Andrenšek
Karel, roj. 12. 10. 1919 s stalnim prebiva-
liščem Šmarje pri Jelšah, Ul. Franca Ska-
za 8.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 10. 10. 1996

N 12/96 R-161

Pimpl Mathilda, roj. 1. 3. 1898, hči An-
tona in Marije Bele, z zadnjim stalnim pre-
bivališčem Rogatec 43, je pogrešana od ma-
ja 1945 (na predlog Pelko Marije, Rogatec
43, Rogatec).

Skrbnik za poseben primer je Prevolšek
Franc, roj. 10. 10. 1926 s stalnim prebiva-
liščem Rogatec 24, Rogatec.

N 12/96 R-162

Pimpl Johann, roj. 4. 12. 1890, sin Ferdi-
nanda in Johane Pimpl, z zadnjim stalnim
prebivališčem Rogatec 43, je pogrešan od
maja 1945 (na predlog Pelko Marije, Roga-
tec 43, Rogatec).

Skrbnik za poseben primer je Prevolšek
Franc, roj. 10. 10. 1926 s stalnim prebiva-
liščem Rogatec 24, Rogatec.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah

dne 25. 10. 1996

Oklici dedičem

D 158/94 R-150

Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pok. Jonke Jožefu, rojenem
24. 12. 1938, državljanu Republike Slove-
nije, nazadnje stanujočem v Predgradu 52,
umrlem 15. 3. 1994.

Med zapuščinskim postopkom je sodiš-
če ugotovilo, da pok. Jonke Jožef ni zapu-
stil dedičev prvega ali drugega dednega re-
da, tako da pridejo v poštev za dedovanje na
podlagi zakona dediči tretjega dednega re-
da, to so strici in tete zapustnika oziroma
njihovi potomci. Med njimi bi po doslej
zbranih podatkih morali biti tudi potomci
zapustnikovega strica Jonke Marka ter za-
pustnikovih tet Šuštarič Katarine in Stonič
Marije, ki vsi živijo v tujini. Sodišču ni
znano, kdo so ti dediči in kje natančno sta-
nujejo, zato s tem oklicem poziva vse po-
tomce zapustnikovega strica Jonke Marka,
zapustnikove tete Šuštarič Katarine in za-
pustnikove tete Stonič Marije ter vse druge,
ki menijo, da so v takšnem sorodstvenem
razmerju z zapustnikom, da bi lahko prišli v
poštev za dedovanje na podlagi zakona, da
se v roku enega leta od objave tega oklica v
Uradnem listu RS in na sodni deski tukajš-
njega sodišča oglasijo in uveljavljajo svojo
pravico do dediščine. Po preteku oklicnega
roka bo sodišče zapuščinski postopek za-
ključilo v skladu z zakonom o dedovanju.

Okrajno sodišče v Kočevju,

dne 2. 10. 1996

D 404/93 R-155

Friškovec Jernej, rojen 18. 8. 1911, sin
Jurija, upokojenec, nazadnje stanujoč v Slo-

venj Gradcu, Prečna ulica 2, državljan Re-
publike Slovenije je umrl 7. 7. 1993.

Na podlagi zakona po pokojniku deduje
tudi njegov sin Friškovec Jožef, mizar, ro-
jen 20. 9. 1944, nazadnje stanujoč v Slovenj
Gradcu, Prečna ulica 2, sedaj neznanega bi-
vališča. V tem zapuščinskem postopku mu
je za skrbnico za posebni primer določena
Danica Kutin, delavka tega sodišča.

Sodišče vabi Friškovec Jožefa, da se v
roku enega leta od dneva objave tega oklica
priglasi tukajšnjemu sodišču kot dedič po
pok. Friškovec Jerneju. V nasprotnem pri-
meru bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi izjave skrbnice in po-
datkov, s katerimi bo razpolagalo.

Predlagatelj: Friškovec Marija, Prečna
ulica 2, Slovenj Gradec.

Začasni skrbnik: Danica Kutin, Okrajno
sodišče v Slovenj Gradcu.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 21. 11. 1996

Oklici o skrbnikih in razpravah

Popravek

V razglasu sodišč – oklici o skrbnikih in
razpravah, objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 67-68 z dne 29. XI. 1996, R-153,
P 385/95 se pod tekst doda:

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 11. 1996

Uredništvo

V P 657/94 R-117

To sodišče je po sodniku Francu Krepf-
lu, na predlog tožeče stranke Republika Slo-
venija, Ministrstvo za obrambo, ki jo zasto-
pa JP RS, proti toženi stranki: 1. Milanku
Poljaku, Zvezda 3, Ljubljana, ki ga zastopa-
ta Dr. Peter in Rok Čeferin, odvetnika iz
Grosuplja, 2. Vladimiru Bosiču, Plešičeva
37, Ljubljana, zaradi razveljavitve pogodbe
sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 84. člena ZPP se 2. toženi stranki:
Vladimiru Bosiču, Plešičeva 37, Ljubljana,
sedaj neznanega bivališča, se postavlja za-
časna zastopnica Polona Marjetič Zemljič,
strokovna sodelavka tega sodišča, ki bo za-
stopala toženo stranko v postopku zaradi
razveljavitve pogodbe.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 1. 10. 1996

I P 261/95 R-146

To sodišče je po sodnici Ireni Florjan-
čič Cirman, na predlog tožeče stranke Da-
rinke Torkar, (prej Ramovič), Jana Husa 3,
Ljubljana, ki jo zastopa Tita Koder Niko-
lič, odvetnica iz Ljubljane, proti toženi
stranki Mehu Ramoviču, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, sedaj neznanega bivališča, za-
radi izpraznitve stanovanja, dne 15. 10.
1996 sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 84. člena ZPP se toženi stranki: Me-
hu Ramoviču, Brodarjev trg 15, Ljubljana,
sedaj neznanega bivališča, postavlja zača-
sna zastopnica Polonca Marjetič Zemljič,
strokovna sodelavka tega sodišča, ki bo za-
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stopala toženo stranko v postopku zaradi
izpraznitve stanovanja.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 15. 10. 1996

I P 326/96 R-152

To sodišče je po predsedniku senata
sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zade-
vi tožeče stranke Duška Žorža Angelov-
skega, Topniška 2, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Janez Bajc iz Ljubljane, proti to-
ženi stranki Sonji Angelovski Žorž, naslov
neznan,  zaradi  razveze  zakonske  zveze
in  postavitve  začasnega  zastopnika  skle-
nilo:

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku se tožeči stranki Sonji Angelovski
Žorž, naslov neznan, postavlja začasna za-
stopnica Irma Zakrajšek Jerin, strokovna so-
delavka tega sodišča, ki bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi I P 326/96, vse
dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 11. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 21/96 S-447

To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 2. 12. 1996 pod opr. št. St 21/96 spreje-
lo naslednji sklep:

1. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom Obutev, d.o.o., Celje, Teharska 33,
Celje.

2. Za stečajnega upravitelja se določi
Zlatko Hohnjec, dipl. ek., stanujoč Žibernik
28, Rogaška Slatina.

3. Upnike pozivamo, da svoje terjatve
prijavijo stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica. Pri-
jave je treba vložiti v skladu z določilom
137. člena zakona o prisilni poravnavi, ste-
čaju  in  likvidaciji  in  jih  ustrezno  taksi-
rati.

4. Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi.

6. Narok za preizkus prijavljenih terja-
tev bo 4. 3. 1997 ob 9. uri, soba 106/I tu-
kajšnjega sodišča.

6. Sklep o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 2. 12.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 2. 12. 1996

St 4/96 S-448

To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 4/96 z dne 20. 11. 1996 začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Agraria  proizvodnja  in  trgovina,  p.o.,
Šentlenart 72, Brežice.

Upniki  katerih  terjatve  so  nastale  do
dneva  nabitja  oklica  o  začetku  postopka
prisilne  poravnave  na  oglasno  desko
sodišča  se  poziva,  da  sodišču  z  obrazlo-
ženo  vlogo  v  dveh  izvodih  in  priloženi-
mi dokazili v roku 30 dni po objavi oklica

v Uradnem listu RS, prijavijo svoje ter-
jatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terja-
tev.

Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen mag. ek. Slobodan Ninkovič, Grad-
nikova 8, Brežice.

V upniški odbor so bili imenovani upni-
ki:

– Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, p.o.,
Rakičan, Murska Sobota,

– Pivka Perutninski kombinat, p.o., Ne-
verke 30, Košana,

– Hranilno kreditna služba Brežice, Pod
obzidjem 39, Brežice,

– Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4,

– Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljublja-
na, podružnica Posavje-Krško,

– Dolenjska banka, d.d., Seidlova cesta
3, Novo mesto,

– Horvatič Danica, delavski zaupnik
Agraria Brežice, Proizvodnja in trgovina,
p.o., Šentlenart 72, Brežice.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tega so-
dišča dne 20. 11. 1996.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 20. 11. 1996

St 79/96 S-449

To sodišče je s sklepom St 79/96 dne
2. 12. 1996 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom  Mizarstvo  Vič,  p.o.,  Ljublja-
na, Gorkičeva 12.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Jože Vodičar iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 10. 3. 1997 ob 13. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 12.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 2. 12. 1996

St 10/92 S-450

To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom  Hmezad  Kmetijska  zadruga
Ilirska Bistrica v stečaju s sklepom stečaj-
nega senata opr. št. St 10/92 z dne 3. 12.
1996 določilo za novega stečajnega upravi-
telja Jožeta Iskro, Gregorčičeva 1/a, Ilirska
Bistrica.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 3. 12. 1996

St 35/95 S-451

To sodišče je na seji stečajnega senata
dne 5. 12. 1996 sprejelo naslednji sklep:

stečajni postopek nad dolžnikom K.S.B.
Trgoprom, d.o.o., Šentjur pri Celju se zač-
ne in takoj zaključi, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.

Dolžnik se po pravnomočnosti tega skle-
pa izbriše iz sodnega registra.

Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.

Okrožno sodišče v Celju

dne 5. 12. 1996

St 504/93 S-452

To sodišče je s sklepom St 504/93 dne
5. 12. 1996 začelo stečajni postopek nad
likvidacijskim dolžnikom Ricomag, d.o.o.,
Lepovče 23, Ribnica.

Likvidacijski upravitelj Franc Šifkovič
nadaljuje delo kot stečajni upravitelj.

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. Upniki, ki še
niso svojih terjatev prijavili v likvidacij-
skem postopku pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Dejanja, opravljena v likvidacijskem
postopku,  veljajo  tudi  v  stečajnem  po-
stopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 2. 1997 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 12.
1996.

St 505/93 S-453

To sodišče je s sklepom St 505/93 dne
5. 12. 1996 začelo stečajni postopek nad
likvidacijskim dolžnikom Riko stroj, d.o.o.,
Lepovče 23, Ribnica.

Likvidacijski upravitelj Franc Šifkovič
nadaljuje delo kot stečajni upravitelj.

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. Upniki, ki še
niso svojih terjatev prijavili v likvidacij-
skem postopku pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano sodno takso.

Dejanja, opravljena v likvidacijskem
postopku,  veljajo  tudi  v  stečajnem  po-
stopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 2. 1997 ob 9.15 v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 12. 1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996
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Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-696

Gozdno gospodarstvo Kranj, Staneta
Žagarja 53, Kranj, podaljšuje javni poziv
upravičencem 1. kroga za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu delnic
podjetja.

Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo dne 31. 7. 1996, v Uradnem listu RS
dne 9. VIII. 1996, 30. VIII. 1996 in 25. X.
1996.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
28. 2. 1997.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci na sedežu podjetja, tel. 064/241-511.

Gozdno gospodarstvo Kranj

Št. 410/96 La-697

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

Javni poziv je bil prvič objavljen v
Uradnem listu RS, št. 8 z dne 12. II. 1996
in dnevniku Delo dne 9. 2. 1996. Istočasno
je bil javni poziv objavljen tudi na ogla-
snih deskah v podjetju. Podaljšanje javne-
ga poziva je bilo objavljeno v dnevniku
Delo dne 8. 3. 1996, 6. 4. 1996, 11. 6.
1996, 10. 8. 1996, 9. 9. 1996, 11. 10. 1996
ter dne 9. 11. 1996 in v Uradnem listu RS,
št. 15/96, 20/96, 31/96, 45/96, 51/96, 57/96
ter 64/96.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 11. 1. 1997.

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

Megrad inženiring, p.o., Ljubljana

Št. 755 La-698

IMP Montaža, p.o., Maribor, Špelina
ul. 2 podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, nekdanjim zaposlenim in upo-
kojencem)  za  sodelovanje  v  interni  raz-
delitvi  in  notranjem  odkupu  delnic  pod-
jetja  v  postopku  lastninskega  preobliko-
vanja.

Rok se podaljša do vključno 31. 1. 1997.
Javni poziv je bil objavljen v časopisu

Večer dne 31. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, dne 30. VIII. 1996. Prvo podaljšanje
javnega poziva je bilo objavljeno v časopi-
su Večer dne 2. 10. 1996 oziroma v Urad-
nem listu RS, dne 4. X. 1996, drugo podalj-
šanje pa v časopisu Večer dne 5. 11. 1996
oziroma v Uradnem listu RS, dne 8. XI.
1996.

Upravičenci  lahko  dobijo  dodatne
informacije  po  tel.  062/412-161  ali  oseb-
no  na  sedežu  podjetja  pri  Rožman  ali
Šedivy.

IMP Montaža, p.o., Maribor

La-693

IMP Tovarna instalacijske opreme Id-
rija, p.o., Vojkova 4, Idrija, podaljšuje jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim
zaposlenim, upokojencem) k interni razde-
litvi in notranjemu odkupu delnic. Javni po-
ziv je bil prvič objavljen v Delu dne 5. 1.
1996 in v Uradnem listu RS, št. 1 z dne
12. I. 1996.

Javni poziv za predložitev lastniških  cer-
tifikatov za vpis delnic interne razdelitve in
notranjega odkupa je podaljšan do vključno
13. 12. 1996.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 065/73-411.

IMP TIO Idrija, p.o.

La-694

Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, p.o.,
Rakičan, Lendavska 5, Murska Sobota,
objavlja spremembo programa lastninskega
preoblikovanja in podaljšuje poziv upravi-
čencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojenim delavcem) za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu dele-
žev. Program s pozivom je bil objavljen v
časopisu Večer in na oglasni deski podjetja
dne 20. 9. 1996 in v Uradnem listu RS št.
53/96.

1. Sprememba programa
Na podlagi odločbe Agencije Republike

Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo št.: LP 01304-1/1996-BR, z dne 27. 11.
1996 objavlja podjetje spremembo načina
lastninskega preoblikovanja. V spremenje-
nem programu podjetje zmanjšuje delež
družbenega kapitala namenjenega notranje-
mu odkupu od prvotno odobrenih
649,460.000 SIT na 150,000.000 SIT in raz-
liko 499,460.000 SIT prenaša po 29. členu
ZLPP na Sklad Republike Slovenije.

Na podlagi spremenjenega programa
lastninskega programa je predvidena nasled-
nja lastninska struktura preoblikovanega
podjetja v delniško družbo:

– zadružni upravičenci 16,05%,
– upravičenci iz interne razdelitve 20%,
– Kapitalski sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja 6,40%,
– Odškodninski sklad 6,40%,
– Sklad RS za razvoj 12,78%,
– Sklad RS za razvoj po 29. členu

29,51%,
– upravičenci iz notranjega odkupa

8,86%.
2. Sprememba javnega poziva
Javni poziv se podaljšuje do vključno

27. 12. 1996.
Dodatne informacije v zvezi s progra-

mom in pogoji sodelovanja pri lastninskem
preoblikovanju podjetja so upravičencem na
razpolago pri Cipot Štefanu, tel. 069/23-060.

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 R Slovenije
v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja, se vloži pri
Agenciji R Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana.

Kmetijsko gospodarstvo Rakičan p.o.

La-695

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) objavlja
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja.

Program lastninskega preoblikovanja
podjetja je odobrila Agencija Republike Slo-
venije za prestrukturiranje  in privatizacijo
z odločbo LP 01242/1996-JM, z dne 5. 10.
1996.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma: Cestno podjetje Nova Gorica

p.o.
Sedež: Nova Gorica, Prvomajska 52.
Matična številka: 5143497.
Šifra dejavnosti: 050201.
1.2. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je registrirano kot javno podjet-

je pri pristojnem Temeljnem sodišču v Novi
Gorici, enota v Novi Gorici pod registrskim
vložkom št. 1-13-00 z dne 27. 6. 1989.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja

Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – 5,410%,

Slovenski odškodninski sklad – 5,410%,
Sklad RS za razvoj – 10,821%,
Udeleženci interne razdelitve – 10,821%,
Udeleženci notranjega odkupa –

21,643%,
Republika Slovenija – 39,090%,
Občina Nova Gorica – 3,000%,
Občina Ajdovščina – 0,705%,
Občina Tolmin – 1,500%,
Občina Idrija – 1,600%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja
Podjetje bo pri lastninskem preoblikova-

nju družbenega kapitala, uporabilo nasled-
njo kombinacijo načinov preoblikovanja:

– prenos navadnih delnic na sklade iz
22. člena ZLPP,

– interna razdelitev delnic,
– notranji odkup delnic.
4. Javni poziv
4.1. Interna razdelitev delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
v družbah s sedežem v R Sloveniji, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku 30
dni od objave javnega poziva v časopisu
Delo, vložijo svoje lastniške certifikate, v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v in-
terni razdelitvi delnic podjetja. Upravičenci
lahko predložijo svoje lastniške certifikate
v navedenem roku vsak delovnik od 8. do
12. ure na blagajni družbe. Rok je prekluzi-
ven. Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati pri interni razdelitvi del-
nic podjetja. Podjetje bo za interno razdeli-
tev delnic podjetja namenilo 20% družbe-
nega kapitala podjetja. Kolikor bo vrednost
predloženih lastniških certifikatov upravi-
čencev presegla 20% družbenega kapitala,
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lahko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri
interni razdelitvi delnic podjetja uporabijo
presežek lastniških certifikatov za kupnino
v notranjem odkupu delnic. Pri tem bo pod-
jetje v zameno za lastniške certifikate raz-
delilo delnice interne razdelitve in uporabi-
lo presežke lastniških certifikatov in potrdi-
la za notranji odkup delnic proporcionalno
za vsakega upravičenca posebej. V primeru,
da bo ostal del delnic proporcionalno za
vsakega upravičenca posebej. V primeru,
da bo ostal del delnic, namenjenih interni
razdelitvi nerazdeljen, bo podjetje izvedlo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih. Delnice, ki bodo razdeljene v okviru
interne razdelitve, so navadne delnice, ki se
glasijo na ime in so neprenosljive dve leti
od njihove izdaje, razen z dedovanjem. Pod-
jetje bo delnice vodilo v dematerializirani
obliki.

4.2. Notranji odkup delnic
Podjetje poziva vse zaposlene, nekdaj

zaposlene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v R Sloveniji, ki so na
podlagi deležev v njegovi lasti, da v roku
30 dni po objavi javnega poziva v časopisu
Delo vplačajo delnice in tako postanejo ude-
leženci notranjega odkupa delnic podjetja.
Delnice bo mogoče vplačati na poseben pri-
vatizacijski račun št. 52000-698-37555, z
navedbo: Plačilo kupnine za delnice notra-
njega odkupa. Rok za vplačilo delnic je pre-
kluziven.

Upravičenec, ki zamudi navedeni rok,
ne more sodelovati v notranjem odkupu del-
nic.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa imajo lastnosti
iz 35. člena uredbe o pripravi programa
preoblikovanja in o izvedbi posameznih na-
činov lastninskega preoblikovanja podjetij.
Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki.

Delnice, ki jih bodo upravičenci odkupi-
li z denarnimi vplačili so neprenosljive iz-
ven kroga udeležencev notranjega odkupa,
razen z dedovanjem. V okviru programa so
prenosljive med udeleženci z omejitvijo, da
se število zaposlenih med udeleženci, ne
zmanjša pod eno tretjino zaposlenih v pod-
jetju. Delnice, ki jih bodo upravičenci pri-
dobili v zameno za presežne lastniške certi-
fikate, so dve leti od njihove izdaje nepre-
nosljive, razen z dedovanjem. Po preteku
tega časa postanejo te delnice enake kot
ostale delnice iz programa notranjega odku-
pa. Upravičenci bodo hkrati z vpisom in
vplačilom delnic podpisali tudi soglasje k
aktu o lastninskem preoblikovanju in statu-
tu ter pristopili k delniškemu sporazumu s
pravili notranjega odkupa.

5. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z navedeno

odločbo agencije, odobritvi objavljenega pro-
grama lastninskega preoblikovanja, kršene
njegove, na zakonu temelječe pravice, oziro-
ma pravne koristi ter se postopka na agenciji
ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja
varstvo svojih pravic v 15 dneh po tej objavi
s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj Vlade republike Slovenije v
Ljubljani. Pritožba zoper odločbo agencije o
odobritvi programa preoblikovanja se vloži
pri Agenciji RS za prestrukturiranje in priva-
tizacijo, Kotnikova 28, Ljubjana.

Vsi upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v zvezi s sodelovanjem pri last-
ninskem preoblikovanju podjetja v dopol-
danskem času po tel. 065/25-511 ali osebno
na sedežu družbe, kjer jim je na voljo tudi
osnutek statuta delniške družbe ter delni-
čarskega sporazuma s pravili notranjega od-
kupa. Kontaktna oseba je Miška Dušan.

Cestno podjetje, p.o.
Nova Gorica

Razpisi delovnih mest

Št. 1225/96 Ob-5113

V skladu z določili statuta, objavlja Kli-
nični center Ljubljana naslednja delovna
mesta:

1. delovno mesto glavne sestre Interni-
stične prve pomoči

2. delovno mesto glavne sestre Centra
za vojne veterane

Za glavno sestro pod 1. in 2. točko lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje po-
goje:

– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobraz-
bo s področja organizacije dela ali sociolo-
gije ali pedagogike,

– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,

– da ima sposobnost strokovnega in or-
ganizacijskega vodenja.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidatke pošljejo v roku
15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na naslov: Klinični center Ljubljana, Ka-
drovska služba, Bohoričeva 28 – s pripisom
“za razpisno komisijo za delovno mesto za
katerega kandidatka kandidira”.

O izbiri bodo kandidatke obveščene v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.

Klinični center Ljubljana

Ob-5114

Svet Centra za socialno delo Ravne na
Koroškem objavlja razpis za imenovanje

direktorja Centra za socialno delo
Ravne na Koroškem.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:

– da ima visoko ali višješolsko izobraz-
bo socialne, psihološke, pedagoške, pravne,
upravne ali sociološke smeri,

– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit s področja socialnega

varstva,
– ima organizacijske in vodstvene spo-

sobnosti,
– da predloži razvojni program dela Cen-

tra za socialno delo.
Mandat direktorja traja štiri leta. Kandi-

dati morajo v roku 10 dni od objave poslati
svojo prijavo z dokazili v zaprti kuverti z
oznako “za razpis” na CSD Ravne na Ko-
roškem, Gozdarska pot 17.

Kandidate bomo o izbiri razpisa obvesti-
li v osmih dneh po končani izbiri.

Center za socialno delo
Ravne na Koroškem

Ob-5195

Ministrstvo za pravosodje razpisuje
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega

tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Murski Soboti.

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

šne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto okrožnega državnega tožilca, določene
v prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-5196

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

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

na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 3 prosta mesta okrožnih sodnikov na

Okrožnem sodišču v Mariboru,
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

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

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

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

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Šentjurju pri Celju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Trebnjem.
II. na podlagi 101. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96)
a)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Kopru.
Razpisni pogoji
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

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

K I/b, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

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

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

Ministrstvo za pravosodje
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Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 851/01-5/1996 Ob-5212

V javnem razpisu za izbiro izvajalca del
za izgradnjo infrastrukture sistema javnega
alarmiranja – 2. faza, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 70 z dne 6. XII. 1976,
Ob-5045, Št. 128/96 se

– 7.  točka  pravilno  glasi:  Razpisno
dokumentacijo dobijo interesenti po pošti
ali neposredno na Občini Ajdovščina od
8. do 12. ure, po vplačilu kupnine v znesku
5.000 SIT za stroške razpisne dokumentaci-
je, na žiro račun št. 52010-630-7043. Pri-
stojbina se ponudnikom ne vrača.

Ponudniki, ki bodo dvignili razpisno do-
kumentacijo in se bodo udeležili javnega
razpisa, morajo svojo 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 razpisne dokumentacije.

– 8. točka pravilno glasi: Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbo z vso potrebno do-
kumentacijo v zaprti kuverti z naslovom na-
ročnika in ponudnika: z oznako “Ne odpiraj
– ponudba”, do ponedeljka 23. 12. 1996 do
11. ure.

– 9. točka pravilno glasi: Odpiranje po-
nudb bo prvi delovni dan po preteku roka za
dostavo ponudb (24. 12. 1996), v prostorih
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, (sejna
soba) s pričetkom ob 11. uri.

Občina Ajdovščina

Št. 339/96 Ob-5059

Javno podjetje Rudnik Trbovlje-Hrast-
nik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, ob-
javlja v skladu z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo dveh elektrohidravličnih

stranskosipnih nakladalcev
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Tr-

bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12.

2. Predmet razpisa: nabava dveh elektro-
hidravličnih stranskosipnih nakladalcev z
zahtevanimi naslednjimi tehničnimi pogoji:

– volumen lopate 0,5 m3–0,6 m3,
– hitrost premikanja stroja do 1,2 m/s,
– instalirana moč do 40 kW,
– specifični pritisk gosenic do 9 N/cm2,
– vzpon ali padec do 20°,
– višina nakladanja do 1700 mm,
– možnost presipa levo, desno in naprej,
– elektrohidravlični pogon,
– napetost 500 V,
– teža stroja do 6500 kg,
– vsa oprema mora biti v “Ex” izvedbi,
– pomik lopate levo in desno do 20°,
– širina lopate do 1100 mm,
– stroj naj bo razstavljiv na lažje enote

(transport v jamo).

3. Strokovne informacije je mogoče do-
biti na oddelku za naložbe RTH, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/22-144, inter-
na 264 vsak delovni dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost dveh strojev je
34,000.000 SIT.

5. Rok izdobave strojev je I. kvartal
1997. V sklopu izdobave bo potrebno pred-
ložiti naslednjo dokumentacijo:

– certifikat o ustreznosti stroja za upora-
bo v metanskih jamah, ki ga je izdal USM,

– navodila za uporabo, preizkušanje in
vzdrževanje stroja v slovenskem jeziku,

– katalog rezervnih delov v slovenskem
jeziku.

6. Ponudba mora biti izdelana v skladu z
12. členom odredbe o postopku za oddajo
javnih naročil.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– rok izdobave,
– kvaliteta izdelka,
– cena,
– fiksnost cen,
– kreditiranje,
– obročno odplačevanje.
8. Rok za oddajo ponudb je 30 koledar-

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je trideseti dan, dela prost dan,
se upošteva prvi delovni dan po preteku
trideset koledarskih dni.

Ponudbe, oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka. Ponudnik pošlje
ponudbo na naslov: Javno podjetje Rudnik
Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Služba
za naložbe, Trg revolucije 12. Ponudba naj
bo v zaprti kuverti z oznako “Ponudba za
nakladalec – Ne odpiraj!”.

9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti
koledarski dan, oziroma prvi delovni dan po
preteku trideset koledarskih dni po objavi v
Uradnem listu RS, ob 10. uri na oddelku za
naložbe RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolu-
cije 12.

Osebe ponudnikov, ki bodo prisotne pri
javnem odpiranju ponudb, morajo komisiji
predložiti ustrezna pooblastila.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v skladu s pra-
vilnikom o načinu in postopku oddaje del.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-5101

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Fakulteta za arhitekturo,
Zoisova 12, Ljubljana

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje prostorov

1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fakul-
teta za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je čiščenje
prostorov.

3. Orientacijska vrednost predvidenih del
je 700.000 SIT mesečno. Pripadajoč pro-
metni davek je vključen v ceno.

4. Izbrani izvajalec bo opravljal dela do
konca leta 1997 z možnostjo podaljšanja
pogodbe.

Specifikacija del je razvidna iz razpisne
dokumentacije.

5. Dela se bodo opravljala na lokaciji
Zoisova 12, Ljubljana.

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

ponudnikov,
– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-

veznosti s strani izbranega izvajalca takoj
prekine pogodbo in pozove k podpisu po-
godbe drugega najugodnejšega izvajalca po
tem javnem razpisu.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– celovitost ponudb,
– konkurenčnost cen (cene izražene v

SIT, s posebej izraženim popustom in pro-
metnim davkom),

– fiksnost cen v času razpisa,
– spremembe cen so možne, če se stop-

nja rasti cen na drobno od podpisa pogodbe
(oziroma od zadnje spremembe) do naročila
poveča za več kot 5%, medtem ko ostanejo
rabati isti kot so bili ponujeni v okviru jav-
nega razpisa, v primeru povečanja cen se
le-te na novo opredelijo z dodatkom k po-
godbi,

– druge ugodnosti ponudnika,
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki

vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto preso-
ja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skla-
du z navedenimi merili.

8. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila v pi-
sarni Fakultete za arhitekturo (soba 17/I),
Zoisova 12, Ljubljana, vsak delovnik od 10.
do 12. ure.

9. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj navedene odred-
be in morajo vsebovati vse sestavine in na-
vedbe, ki so določene v razpisni dokumen-
taciji.

10. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpi-
raj – ponudba za javni razpis za izbiro izva-
jalca za čiščenje”, na notranji pa točen na-
slov ponudnika.

Ponudbo je treba poslati priporočeno ali
vročiti osebno najkasneje 8 dni po objavi v
Uradnem listu RS do 14. ure, na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitek-
turo, Zoisova 12, Ljubljana (pisarna, soba
17/I. nadstropje).

11. Odpiranje ponudb bo peti delovni
dan po preteku roka za zbiranje ponudb v
Plečnikovi sobi, na Zoisovi 12 v Ljubljani,
II. nadstropje, soba št. 30. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

12. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene ponud-
niku.

Ponudbe bodo izločene iz postopka izbi-
re:

– če bodo nepopolne in nejasne,
– če bodo vsebovale neresnične podat-

ke,
– če bodo predvidevale kakršnokoli

predplačilo.
13. Vse informacije v zvezi s tem razpi-

som dobijo ponudniki na Fakulteti za arhi-
tekturo, tel. 061/12-64-319 vsak delovnik
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med 10. in 11. uro pri vodji splošne službe
Magdi Štraus.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za arhitekturo

Št. 36300-6/96 Ob-5102

Republika Slovenija, Upravna enota Ce-
lje, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev za nabavo

pisarniškega materiala v letu 1997
1. Predmet razpisa je dobava naslednje-

ga pisarniškega materiala:
– mape, k. papir, beležke, zvezki, kuver-

te, obrazci, ipd.,
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,

ipd.,
– pisala (flomastri, kemični svinčniki,

navadni svinčniki, ipd.),
– računalniški material (tonerji, diskete,

ipd.),
– koledarji, žigi, vizitke ter drugi mate-

rial.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega  materiala  v  letu  1997  znaša
4 mio SIT.

3. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati naslov ponudnika, odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti, njegove reference, dobavne roke
za naročen material, jamstvo za kvalitetno
ponudbo materiala, tehnično in propagand-
no gradivo za ponujeni material, plačilni
pogoji in izpolnjeni vzorec ponudbe, ki jo
lahko v času razpisa prevzame na Upravni
enoti Celje pri Daniju Zagoričniku, vsako
sredo od 8. do 12. ure, tel. 063/443-551.

4. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– način dobave,
– rok plačila.
5. Rok za oddajo ponudbe in dokumen-

tacije je 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Upravna enota Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje 3001, p.p. 432.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
pisarniškega materiala” z oznako ponudni-
ka.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, ob 12.
uri v prostorih Upravne enote Celje.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Št. 36300-6/96 Ob-5103

Republika Slovenija, Upravna enota Ce-
lje, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto

1994 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95), odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za vzdrževalna dela v prostorih Upravne

enote Celje v letu 1997
1. Predmet razpisa so naslednja vzdrže-

valna dela:
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– parketarska dela,
– finomehanikarska dela,
– vodovodnoinstalacijska dela,
– telekom storitve,
– elektrovzdrževalna dela,
– tapetniška dela.
2. Orientacijska vrednost vzdrževalnih

del znaša 4 mio SIT.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

datke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti pod-

jetja,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– reference,
– BON 1 in 2 ali 3, pri samostojnih pod-

jetnikih pa davčno napoved za preteklo leto
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave.

Dodatne informacije lahko dobite na
Upravi enoti Celje pri Daniju Zagoričniku
vsako sredo od 8. do 12. ure, tel.
063/443-551.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– kvaliteta dela,
– garancijski rok,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– popusti.
5. Rok za oddajo pisne prijave in doku-

mentacije z dokazili je 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Upravna eno-
ta Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje 3001,
p.p. 432.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – javni razpis za vzdrže-
valna dela v prostorih Upravne enote Ce-
lje”.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, ob 10.
uri v prostorih Upravne enote Celje.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Št. 35102-585/96 Ob-5104

Republika Slovenija, Upravna enota Ce-
lje, objavlja na podlagi 89. člena zakona o
upravi (Ur. l. RS, št. 67/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 59/96)

ter 4. člena zakona o gospodarskih
družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) na
območju Upravne enote Celje

1. S tem razpisom se iščejo:

– izvajalci, ki so sposobni in primerni za
opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov,

– izvajalci, ki so sposobni in primerni za
opravljanje pregledov za ugotovitev pogo-
jev za opravljanje dejavnosti po 4. členu
zakona o gospodarskih družbah na območju
Upravne enote Celje.

2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in primernosti izvajalcev so:

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih strokovnih so-
delavcev z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku,

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daja strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora, opreme in naprav.

3. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS, na na-
slov: Upravna enota Celje, Trg Celjskih kne-
zov 9, Celje 3001, p.p. 432. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro izvajalca za – strokov-
na dela pri tehničnih pregledih – pregled
poslovnih prostorov.”.

Dodatne informacije lahko dobite na
Upravni enoti pri Jožici Tamše, vsako sredo
od 8. do 12. ure, tel. 063/442-836.

4. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 8. uri v pro-
storih Upravne enote Celje.

5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Celje

Ob-5105

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
javni zavod OZG Kranj – OE Zdravstveni
dom Jesenice, Titova 78, Jesenice, objavlja

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

1. Naročnik: OZG Kranj – OE ZD Jese-
nice, Titova 78, Jesenice.

2. Predmet razpisa: reševalno vozilo z
povišano izvedbo za potrebe reševalne služ-
be. Podrobnejše zahteve:

a) avtomobil:
– ustrezno zmogljiv motor, ki doseže hi-

trost vsaj 160 km/h, ABS, servo volan, 4
kolesni pogon,

– dobre vozne lastnosti tudi v slabih po-
gojih (teren, sneg...),

– vzmetenje primerno za reševalna vo-
zila;

– UKV instalacije,
– signalne naprave – sirene in utripajoče

modre luči, bele delovne luči,
– dodatno zunanje električno napajanje,

inverter iz 12 V na 220 V izmenične nape-
tosti,

b) ambulantni prostor v vozilu:
– ustrezna osvetlitev prostora,
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– klimatizacija – hlajenje oziroma ogre-
vanje prostora,

– možnost namestitve dodatnega ležišča,
– nosila Ferno tip 50-6/155-3, z ustrez-

nim izvlečnim podvozjem (nosilcem) –
1 kos,

– zložljiv stol Ferno model 40 – 1 kos,
– funkcionalna razporeditev pohištva:

delovna površina, omarice, predali, prostor
za kovčke (reanimacijski kovček za odra-
sle, otroke, kovček za tehnika), prostor za
opremo (blazina,,,),

– napeljava za kisik – vsaj 3 priključki
(kompatibilni s sistemom Drger) in prostor
za kisikovi jeklenki,

– električna napeljava za vse porabnike
(EKG, aspirator...), zadostno število vtičnic
za 12 V.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– konkurenčnost cene,
– fiksna cena fco ZD Jesenice, v SIT z

vključenim 5% prometnim davkom,
– kvaliteta vozila,
– servisiranje in zagotovitev rezervnih

delov,
– plačilni pogoji in garancija,
– druge ugodnosti (popusti, dodatna

oprema...).
4. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
5. Ponudniki morajo oddati pisne ponud-

be na naslov: OZG Kranj – Zdravstveni dom
Jesenice, Titova 78, 4270 Jesenice, in sicer
vključno do 30. 12. 1996 do 12. ure. Ponud-
be morajo biti v zaprtih kuvertah z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za nabavo reševal-
nega vozila”.

V ponudbi mora biti predračun, plačilni
pogoji, dobavni rok, prospekti s tehničnimi
karakteristikami vozila, izpisek iz sodnega
registra.

6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skaldu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

7. Odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997 ob
12. uri v prostorih sejne sobe ZD Jesenice,
Titova 78, Jesenice. Predstavniki ponudni-
kov, ki se bodo udeležili javnega odpiranja
ponudb, moraj komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudniki bodo o dokončni izbiri pi-
sno obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.

OZG – ZD Jesenice

Št. 4.4.1.2/96 Ob-5106

Javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
računalniške strojne in programske

opreme
1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet javnega razpisa je izbira do-

baviteljev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za dobavo računalniške strojne in
programske opreme.

3. Predviden rok dobave: sukcesivno v
letu 1997, v skladu s pozivi.

4. Orientacijska vrednost razpisa:
20,000.000 SIT.

5. Ponudniki, ki želijo kandidirati na jav-
nem razpisu dvignejo razpisno dokumenta-
cijo vsak delovnik med 11. in 13. uro na SŽ
– Materialno poslovanje Ljubljana, Trg OF
7/II, Ljubljana soba št. 10 ob predhodnem
potrdilu o vplačanih stroških za izdelavo
razpisne dokumentacije v znesku 10.000
SIT na žiro račun SŽ 50100-601-14744 (pla-
čilo št. 96/12 oprema). Razpisno dokumen-
tacijo zainteresirani lahko dvignejo do
20. 12. 1996.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv podjetja,
– overjeno registracijo podjetja za de-

javnost, katere predmet je razpis, ne starej-
šo od treh mesecev na dan odpiranja,

– BON 1 in 2 ali BON 3, pri samostojnih
podjetnikih pa davčno napoved za preteklo
leto ter potrdilo banke o povprečnem stanju
na žiro računu za zadnje 3 mesece,

– predpisano in žigosano razpisno doku-
mentacijo,

– podatke o organizaciji podjetja in ka-
drovski strukturi,

– podatke o tehnično-tehnološki oprem-
ljenosti,

– referenčno listo,
– druge podatke, ki so zahtevani v razpi-

sni dokumentaciji.
7. Merila za podelitev sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. točke,
– plačilni pogoji, dobavni rok, garancija,
– vzdrževanje in servis,
– reference,
– reference na SŽ,
– finančna sposobnost in trdnost,
– kvaliteta opreme (ISO, atesti, certifi-

kati).
Naročnik bo izmed prispelih ponudb iz-

bral največ pet najbolje rangiranih dobavi-
teljev, katerim bo priznal sposobnost.

8. Podrobnejša navodila za izdelavo po-
nudbe in kriteriji za ugotavljanje sposobno-
sti, ostali pogoji in seznam artiklov iz 2.
točke ter tehnični pogoji za opremo na SŽ
Ljubljana so razvidni iz razpisne dokumen-
tacije.

9. Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v
skladu z zahtevanimi tega razpisa in za ka-
tere se bo v katerikoli fazi izbire ugotovilo,
da je ponudnik navedel neresnične podatke,
bodo izločene.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova ponud-
nika in oznako “Ne odpiraj – ponudba –
Izbor 97”.

11. Ponudbe morajo prispeti priporoče-
no po pošti na navedeni naslov do vključno
10. 1. 1997 do 14. ure.

12. Javno odpiranje ponudb bo 14. 1.
1997 ob 10. uri na naslovu: Slovenske že-
leznice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 –
steklena dvorana.

Predstavniki  ponudnikov,  ki  bodo  pri-
sotni  pri  odpiranju  ponudb  morajo  imeti
s  seboj  pismeno  pooblastilo  za  zasto-
panje.

13. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

14. Za dobro izvedbo pogodbene dobave
bo naročnik zahteval zavarovanje z bančno
garancijo 10% od vrednosti pogodbe.

15. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

16. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobite na tel. št.
318-550 Lisac Ivan, na vsak delovni dan
med 9. in 11. uro, za tehnični del pa Miro
Jovanovič tel. 1313144 int. 4152 med 9. in
10. uro.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 033-9/96-225 Ob-5107

Upravna enota Krško 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 nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava pisarniške-
ga materiala v času od 1. 2. 1997 do 31. 12.
1997 po seznamu, ki ga dobite na upravni
enoti Krško.

2. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
3,000.000 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.

4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– dobavne roke za naročen material,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo mate-

riala,
– tehnično in propagandno gradivo za

ponujeni material,
– plačilni pogoji.
5. Merila za izbor najugodnejših ponudb

so:
– kvaliteta,
– cena,
– dobavni rok in način dobave,
– način in rok plačila.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Upravna enota Krško, CKŽ 14, Krško. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečatenih ku-
vertah. Na ovojnici naj bo označeno: “Ne
odpiraj – javni razpis” z oznako ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 6. januarja 1997
ob 9. uri v prostorih Upravne enote Krško.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Podrobnejše informacije dobite na tel.
št. 0608/21-266

Upravna enota Krško

Št. 70-96/81-20 Ob-5108

Elektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana ob-
javlja

javni razpis
za dobavo odklopnikov in ločilnikov

110 kV in 220 kV
1. Naročnik: Elektro – Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je dobava:
– 9 kosov odklopnikov 110 kV in 220 kV

proizvajalcev ABB tip LTB in HPL, GEC
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ALSTHOM (Sprecher Energie) tip HGF ali
Schneider – Magrini Galileo tip SB6 in

– 19 kosov ločilnikov 110 kV in 220 kV
proizvajalcev Merlin Gerin – EGIC tip DR
ali GEC ALSTHOM – CEME tip S2DA in
S2DAT.

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne informacije pri naročniku Elektro –
Slovenija, d.o.o., Ljubljana, tel. 12 50 333
Marko Hrast.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro – Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV v tajništvu Sek-
torja za vzdrževanje, soba št. 22 ob delovni-
kih od 8. do 14. ure ob predložitvi dokazila
o vplačilu 15.000 SIT na žiro račun ELES-a
št. 50106-601-90093 pri Agenciji za plačil-
ni promet Ljubljana s pripisom “razpisna
dokumentacija za dobavo odklopnikov in
ločilnikov 110 kV in 220 kV”, in sicer od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS do vključno 20. decembra 1996.

5. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumentaci-
jo. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremlje-
ne in ne bodo prispele pravočasno, bodo v
zaprtih ovojnicah vrnjene ponudnikom.

6. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
cene.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisni dokumen-
taciji.

8. Naročnik si pridržuje možnost poga-
janja s ponudniki v postopku priprave anali-
ze ponudb s ciljem racionalnejšega gospo-
darjenja s sredstvi in da v primeru drugih
prevladujočih ugodnejših elementov ponud-
be, najcenejše ponudbe ne bo sprejel tudi
kot najugodnejše.

9. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 13. februarja 1997 do 10. ure v
Splošno tehnično službo Elektro – Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba
št. 3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni
razpis – dobava odklopnikov in ločilnikov
110 kV in 220 kV – Ne odpiraj”.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 13. februarja 1997 ob 10.30 v prostorih
Elektro – Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba IV. – št. 40 (nasproti
dvigala).

11. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisostvovali odpiranju ponudb morajo imeti
pisna pooblastila za zastopanje svojih pod-
jetij.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 45 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro – Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-5109

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

ponovni javni razpis
za rekonstrukcijo ostrešja in obnovo

fasade
1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-

sta 6.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija

ostrešja in obnova fasade.

3. Naziv objekta: Kog 1 in Lačaves 20.
4. Kraj: Kog.
5. Orientacijska vrednost del: 3,000.000

SIT.
6. Rok izvedbe del: december – januar.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

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

čunom,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– način obračunavanja del,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

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

niku.
9. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 12.

10. Ponudbo z vo ustrezno dokumenta-
cijo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
rekonstrukcijo ostrešja in obnovo fasade” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti v
roku 10 dni od objave tega razpisa na na-
slov: Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož.

11. Odpiranje ponudb bo naslednji de-
lovni dan po izteku roka za oddajo ponudbe
v sejni sobi Občine Ormož, Ptujska c. 6,
Ormož ob 10. uri.

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

13. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Majcen Francu, tel. št. 062/701-041.

Občina Ormož

Št. 89/96 Ob-5110

Javni razpis
za izbiro izvajalca za adaptacijo

fizioterapije v podpritličju bloka v
Šmarju pri Jelšah, Celjska cesta 18
1. Naročnik: JZ Zdravstveni dom Šmarje

pri Jelšah, Celjska cesta 16, Šmarje pri Jel-
šah.

2. Predmet razpisa: adaptacija fiziotera-
pije v podpritličju bloka v Šmarju pri Jel-
šah, Celjska cesta 18.

3. Predvidena vrednost razpisa del je
10,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka del je januar
1997.

5. Razpisno dokumentacijo in popise del
s predizmerami dobijo ponudniki v torek
dne 17. in v sredo dne 18. 12. 1996 od 8. do
10. ure na upravi JZ Zdravstvenega doma
Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16. Ostale
informacije lahko dobijo na tel.
063/821-560. Kontaktna oseba za vse po-
trebne informacije je Jože Cerovšek. Na is-
tem naslovu bo tudi projektna dokumenta-
cija.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
proti plačilu 3.000 SIT na žiro račun št.
50730-603-35454 JZ Zdravstveni dom

Šmarje pri Jelšah, s pripisom javni razpis ali
se vplača pred dvigom na blagajni JZ
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference ponudnika in njegova uspo-
sobljenost za tovrstna dela,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti ponudnika,

– garancijski rok.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugod-

nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji.

7. Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisanih
glede na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudnik nima pravice do uveljavlja-
nja odškodnine.

8. Ponudbe morajo biti izdelane na na-
čin, ki ga določa 12. člen odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

9. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS na
naslov: Javni zavod Zdravstveni dom Šmar-
je pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240, Šmarje
pri Jelšah, z oznako “Ne odpiraj – ponudba
za adaptacijo fizioterapije”.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku 10-dnevnega roka za odpira-
nje ponudb ob 13. uri v sobi direktorja JZ
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pooblastilo ponudnika za zasto-
panje.

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

Javni zavod ZD
Šmarje pri Jelšah

Ob-5111

Gasilska zveza Hrastnik objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup manjšega gasilskega vozila
1. Naročnik: Gasilska zveza Hrastnik,

Cesta 1. maja 55, Hrastnik.
2. Predmet razpisa: dobava novega manj-

šega gasilskega vozila, ki mora ustrezati na-
slednjim pogojem:

– prevoz oseb: GV 1+8; DIN 14530,
– pogon na vsa štiri kolesa,
– dovoljena skupna teža 3500 kg,
– možnost vgradnje dodatne opreme,
– nameščenost modrih luči in UKW

zvez,
– rdeče barve z napisom “Gasilci”.
3. Vsebina ponudbe mora vsebovati:
– firmo in dejavnost ponudnika,
– obrazce o boniteti podjetja,
– podatke o tipu, znamki in moči motor-

ja avtomobila,
– ponujeno ceno in plačilne pogoje,
– osnutek pogodbe.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– popolnost ponudbe,
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– opcija ponudbe, rok dobave, garancija
in servis,

– garancija za brezhibnost vozila in po-
trdilo o homologaciji vozila,

– druge ugodnosti ponudnika (možnosti
kreditiranja itd).

5. Naročnik ima pravico svoje ocene na-
jugodnejšega ponudnika. Najcenejši ponud-
nik ni nujno, da je najugodnejši.

6. Naročnik si pridržuje pravico, da od-
stopi od podpisa pogodbe v primeru izpada
investicijskih sredstev.

Ponudniki zaradi morebitnega zmanjša-
nja obsega razpisanega nakupa ali odstopa
od podpisa pogodbe, nimajo pravico do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

7. Ponudbe z vso dokumentacijo je po-
trebno dostaviti v zapečateni kuverti z oz-
nako “ponudba – gasilsko vozilo za GD
Marno – Ne odpiraj!” v 10 dneh od dneva
objave do 10. ure na naslov: Gasilska zveza
Hrastnik, Cesta 1. maja 55, 1430 Hrastnik.

8. Odpiranje ponudb bo deseti dan od
objave razpisa ob 11. uri v prostorih Gasil-
ske zveze Hrastnik, Cesta 1. maja 55.

9. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.

Gasilska zveza
Hrastnik

Št, 3300-03/96-12 Ob-5112

Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
3. člena 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
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Naročnik: Republika Slovenija,

Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za

dobavo potrošnega pisarniškega in računal-
niškega materiala v letu 1997.

3. Poleg elementov, ki jih mora ponudba
vsebovati po določilih 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, naj ponudba vsebuje
še:

– reference ponudnika z navedbo izvrše-
nih dobav z zadnjem letu,

– vzorec pogodbe,
– specifikacijo ponujenega materiala, ce-

nami FCO lokacija naročnika po kosu,
– količinske in druge popuste,
– rok plačila 30 dni po dobavi,
– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala.
4. Merila, za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
5. Pisne ponudbe je treba oddati v 10

dneh po objavi razpisa na naslov: Republi-
ka Slovenija, Upravna enota Kranj, Sloven-

ski trg 1, 4000 Kranj, z vidno oznako “Po-
nudba za dobavo pisarniškega materiala –
Ne odpiraj”.

6. Pojasnila in razlage k razpisu lahko
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delov-
ni dan od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS, do dneva odpiranja ponudb, na tel.
064/373-188 – Zvonka Mihelič.

7. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v prostorih Upravne eno-
te Kranj, Slovenski trg 1 – soba 118/I, dne
8. 1. 1997 ob 10. uri. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo pri odpiranju ponudb prisotni,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopa-
nje.

8. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pisno najkasneje v 15
dneh po odpiranju ponudb.

Upravna enota Kranj

Št. 033-09/96 Ob-5126

Republika Slovenija, Upravna enota Ža-
lec, objavlja na podlagi 89. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1994 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95),
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobaviteljev za nabavo

pisarniškega materiala v letu 1997
1. Predmet razpisa je dobava naslednje-

ga pisarniškega materiala
– mape, k. papir, beležke, zvezki, kuver-

te, obrazci, ipd.
– spenjači, luknjači, škarje, kalkulatorji,

ipd.
– pisala (flomastri, kemični svinčniki,

navadni svinčniki, ipd.)
– računalniški material (tonerji, diskete,

ipd.)
– koledarji, žigi, vizitke ter drugi mate-

rial.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
4 mio SIT.

3. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora vsebovati naslov ponudnika, odločbo
o izpolnjevanju pogojev za opravljanje de-
javnosti, njegove reference, dobavne roke
za naročen material, jamstvo za kvalitetno
ponudbo materiala, tehnično in propagand-
no gradivo za ponujeni material, plačilni
pogoji in izpolnjeni vzorec ponudbe, ki jo
lahko v času razpisa prevzame na telefon
063/715-942 Ana Kuder.

4. Merila za izbiro ponudnika:
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– način dobave,
– rok plačila.
5. Rok za oddajo ponudbe in dokumen-

tacije je 10 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na naslov: Upravna enota Žalec, Sa-
vinjske čete 5, 3310 Žalec.

Ponudba mora biti zapečatena in označe-
na: “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo
pisarniškega materiala” z oznako ponudnika.

Javno odpiranje ponudbe bo 15. dan po
objavi razpisa v Uradnem listu RS, ob 14. uri
v prostorih Upravne enote Žalec.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v osmih dneh od dneva od-
piranja ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Št. 35101-010/96 Ob-5127

Republika Slovenija, Upravna enota Ža-
lec, objavlja na podlagi 89. čelna zakona o
upravi (Ur. l. RS, št. 67/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih po 67. členu zakona o graditvi

objektov (Ur. l. RS, št. 34/84
in 59/96), ter 4. člena zakona o

gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.
30/93) na območju Upravne enote Žalec

1. S tem razpisom se iščejo:
– izvajalci, ki so sposobni in primerni za

opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov;

– izvajalci, ki so sposobni in primerni za
opravljanje pregledov za ugotovitev pogo-
jev za opravljanje dejavnosti po 4. členu
zakona o gospodarskih družbah na območju
Upravne enote Žalec.

2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti in primernosti izvajalcev so:

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti;

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih stalnih strokovnih so-
delavcev z ustreznimi dokazili;

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezen strokovni ogled ter ugodnosti, ki jih
ponudnik nudi naročniku;

– rok izvedbe strokovnega ogleda in iz-
daja strokovnega mnenja o ustreznosti po-
slovnega prostora, opreme in naprave (funk-
cionalno zemljišče).

3. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Upravna enota Žalec, Savinjske čete 5, 3310
Žalec. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca za – strokovna dela pri tehničnih
pregledih – pregled poslovnih prostorov”.

Dodatne  informacije  o  razpisu  lahko
dobijo  na  sedežu  Upravne  enote  Žalec
pri  Melaniji  Žvikart,  na  tel.  št.
063/715-937  in  pri  Slavku  Resniku,  na
tel.  št.  063/715-936.

4. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 14. uri v
prostorih Upravne enote Žalec.

5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Št. 039-015/96 Ob-5128

Republika Slovenija, Upravna enota Ža-
lec, objavlja na podlagi 89. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1994 (Ur. l. RS, št. 26/94 in 40/95),



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5064 Št. 71 – 13. XII. 1996

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za vzdrževalna dela v prostorih Upravne

enote Žalec v letu 1997
1. Predmet razpisa so naslednja vzdrže-

valna dela:
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– parketarska dela,
– finomehanikarska dela,
– vodovodnoinstalacijska dela,
– telekom storitve,
– elektrovzdrževalna dela,
– tapetniška dela.
2. Orientacijska vrednost vzdrževalnih

del znaša 4 mio SIT.
3. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

datke in dokumentacijo:
– naslov in točen naziv dejavnosti pod-

jetja,
– odločba o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– reference,
– BON 1 in 2 ali 3, pri samostojnih pod-

jetnikih pa davčno napoved za preteklo leto
v nasprotnem primeru bo ponudba izločena
iz nadaljnje obravnave. Dodatne informaci-
je o razpisu lahko ponudniki dobijo na se-
dežu Upravne enote Žalec pri Mileni Antlo-
ga, vsako sredo od 8. do 12. ure, tel. št.
063/715-942.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena,
– reference,
– kvaliteta dela,
– garancijski rok,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– popusti.
5. Rok za oddajo pisne prijave in doku-

mentacije z dokazili je 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Upravna enota
Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj – javni razpis za vzdrže-
valna dela v prostorih Upravne enote Žalec.

Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 14. uri v
prostorih Upravne enote Žalec.

6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Žalec

Ob-5129

Komunalno podjetje Nigrad, p.o., Mari-
bor, Strma ulica 8, Maribor objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo tehnične dokumentacije za
vzpostavitev daljinskega sistema

kontrole kanalizacijskega omrežja in
objektov

I. Naročnik: Komunalno podjetje Nigrad,
p.o., Strma ul. 8, Maribor.

II. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izdelavo tehnične doku-
mentacije za vzpostavitev daljinskega siste-
ma kontrole kanalizacijskega omrežja in ob-
jektov v kvaliteti:

– novelacija idejnega projekta,
– PGD,
– PZI, ter
– projekt zvez.
III. Interesenti lahko dvignejo razpisno

dokumentacijo na sedežu KP Nigrad, v Str-
mi ul. 8, Maribor, vsak delovni dan med 8.
in 10. uro, pri Majdi Dolenc. (tel.
062/225-351).

Podatki iz vsebine razpisa so na razpola-
go pri Komunalnem podjetju Nigrad, Tržaš-
ka c. 13, Maribor, pri Silvu Repu (tel.
062/303-411).

IV. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 1,500.000 SIT.

V. Rok za izdelavo tehnične dokumenta-
cije je 6 mesecev po podpisu pogodbe.

VI. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določili 12. člena odredbe o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 45 dni.

VII. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– finančni pogoji.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
IX. Rok za oddajo ponudb:
Ponudbo, izdelano po zahtevah naročni-

ka morajo ponudniki oddati v tajništvu KP
Nigrad, v Strmi ul. 8, Maribor, najpozneje v
roku 15 dni po objavi razpisa.

Ponudbe lahko ponudniki oddajo tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo prispe-
ti do naročnika najkasneje do izteka roka za
oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – daljinsko
vodenje”.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v ro-
ku 10 dni po odpiranju ponudb.

X. Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika naslednji de-
lovni dan po poteku roka za oddajo ponud-
be, ob 9. uri v prostorih KP Nigrad, Mari-
bor, v Strmi ul. 8 (soba št. 26, I. nad.)

Komunalno podjetje Nigrad

Št. 02/96 Ob-5130

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Anka-
ran, Jadranska c. 31, objavlja na podlagi
srednjeročnega programa investicij v opre-
mo in investicijskega vzdrževanja objektov
za obdobje 1994–1999 in sklepa 8. seje sve-
ta Ortopedske bolnišnice Valdoltra z dne
7. 2. 1996 ter skladno z določili zakona o
proračunu Republike Slovenije in odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izvedbo 2. faze del pri obnovi

bolnišničnega parka
1. Predmet razpisa:

– izvedba namakalnega sistema,
– gradbena in ključavničarska dela,
– vrtnarsko ozelenitvena dela.
Predvidena investicijska razpisana vred-

nost je 20,000.000 SIT.
2. Predviden pričetek del 15. 2. 1997,

predviden zaključek pa 15. 4. 1997.
3. Ponudniki lahko odkupijo razpisno do-

kumentacijo 5 dni po objavi v Uradnem li-
stu RS, s tem, da v tem roku nakažejo 20.000
SIT na ŽR Ortopedske bolnišnice Valdoltra
št. 51400-603-30666 pri Agenciji za plačil-
ni promet Koper.

4. Dvig dokumentacije je možen od
23. 12. 1996 od 9. do 12. ure pri vodji
tehnične službe Jožetu Vrčonu ob predloži-
tvi pooblastila in dokazila o vplačilu, ki je
bilo izvedeno v razpisnem roku.

5. Ponudbe z vso potrebno dokumenta-
cijo pošljite na naslov: Ortopedska bolni-
šnica Valdoltra, 6280 Ankaran, Jadranska
c. 31, z oznako “Javni razpis, Ne odpiraj”.

6. Ponudbe sprejemamo do 20. 1. 1997
do 10. ure. Prepoznih in nepopolnih vlog
komisija ne bo obravnavala.

7. Odpiranje ponudb bo 20. 1. 1997 ob
10.30 v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo imeti pooblastilo za zastopanje.

8. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti:
celovitost ponudbe, ceno, rok izvedbe, ga-
rancijo za pravočasno izvedbo del, pogoje
in način plačila ter zavarovanje plačila
(bančna garancija), dolžino opcije, refe-
rence.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni do 30. 1. 1997.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 181/1-96 Ob-5132

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

javni razpis
za nabavo reševalnega vozila

1. Predmet razpisa:
a) osnovno vozilo: VW povišan in daljša

medosna razdalja, bencinski motor 2500 ccm,
pogon na vsa štiri kolesa (SINCRO), servo
volan, vzmetenje prilagojeno za reševalno
vozilo, ABS zavore, meglenke spredaj in
zadaj,

b) ambulantni prostor: notranjost in opre-
ma izdelana iz visoko odpornega materiala
ABS, nedrseči pod ALTRO, ustrezna osvet-
litev prostora, klima naprava ločena spredaj
in zadaj, ležišče s ferno nosili s podstav-
kom, kardiološki stol, ki se spremeni v le-
žišče z izvlečno ploščo, pred njim zložljiv
stol na steni avtomobila, dodaten zložljiv
stol na predelni steni; vsi stoli z varnostnimi
pasovi, prostor za urgentni kovček, lopata-
sta nosila, vakumska blazina, komplet va-
kumskih opornic, merilec krvnega pritiska,
prenosni defibrilator z monitorjem, komplet
napeljava za kisik z dvema priključkoma za
oksigenacijo, aspirator, 2 kom jeklenk za
kisik, vtičnice za električno napeljavo 12 V,
UKV instalacije, signalne naprave, zunanje
označbe vozila.

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:
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– kvaliteta vozila oziroma izdelave am-
bulantnega prostora,

– cena, ki mora biti fiksna v SIT, fco ZD
Sežana,

– čim ugodnejši način plačila,
– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– druge ugodnosti.
3. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti

kuverti z oznako “Javni razpis” v 8 dneh od
datuma objave na naslov: Zdravstveni dom
Sežana, Partizanska 24, 6210 Sežana.

4. Ponudba mora vsebovati poleg pre-
dračunov in prospektov s tehničnimi karak-
teristikami še dokazilo o registraciji firme,
izjavo o garancijah in servisiranju ter vzo-
rec pogodbe.

5. Javno odpiranje ponudb bo tretji de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
v prostorih ZD Sežana ob 12. uri, predstav-
niki ponudnikov morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje firme.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v 15 dneh od dne-
va odpiranja ponudb.

7. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika na ta razpis in
da z izbranim najugodnejšim ponudnikom
ne sklene pogodbe, če oceni, da je prišlo pri
ponudbah do nepravilnosti.

Zdravstveni dom Sežana

Ob-5131

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), objavlja

javni razpis
za izbiranje najugodnejšega dobavitelja

nasipnega meteriala za zadrževalnik
Bičje v Občini Grosuplje

1. Investitor: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa je izbira dobavitelja
nasipnega materiala (približno 8500 m3) za
suhi zadrževalnik Bičje pri Grosupljem.

3. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na Občini
Grosuplje, Kolodvorska 2, pri Jožetu Mi-
klavčiču, dipl. inž., tel. 761-211.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 5,000.000 SIT.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tuelno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva ali odsto-
piti od podpisa pogodbe. V obeh primerih
ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja
odškodnine iz tega naslova.

6. Predvideni rok pričetka del je takoj po
podpisu pogodbe.

7. Lokacija: dobavljeni material bo po-
trebno deponirati na zemljišče, ki je predvi-
deno za gradnjo pregrade (suhi zadrževal-
nik Bičje) v naselju Brezje pri Grosupljem.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– kvaliteta ponujenega materiala,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.

9. Rok za dostavo ponudb je 9. 1. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Ko-
lodvorska 2, Grosuplje. Kuverte morajo biti
zalepljene z lepilnim trakom, preko katere-
ga je žig ponudnika ter označene z oznako
“Zadrževalnik Bičje – Ne odpiraj”. Ponud-
be, poslane po pošti morajo prispeti na na-
vedeni naslov najkasneje do 8. 1. 1997.

10. Odpiranje ponudb bo 9. 1. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju ponudb, morajo predložiti
pismeno pooblastilo.

11. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Občina Grosuplje

Ob-5146

Republiški zavod za zaposlovanje (v na-
daljevanju RZZ), Glinška 12, Ljubljana na
podlagi zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije za leto 1996 (Ur. l. RS, št.
5/96), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) ter odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbor izvajalca programa klub za
iskanje zaposlitve za Območno enoto

Koper
1. Predmet razpisa je izbor izvajalca, ki

se ukvarja z izobraževanjem odraslih in želi
sodelovati pri izvajanju programa klub za
iskanje zaposlitve, ki ga je RZZ kot redno
dejavnost zaposlovanja uvedel v letu 1996.

Cilj programa je usposabljanje dolgotraj-
no brezposelnih za samostojno in učinkovi-
to iskanje zaposlitve in čim hitrejša zaposli-
tev le-teh.

RZZ zagotavlja usposabljenje za vodje
klubov.

2. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete na RZZ OE Koper, Kmečka ulica 2,
Koper, v tajništvu vsak delovnik od 8. do
11. ure do 19. 12. 1996.

3. Razpisni pogoji: na razpis se lahko
prijavijo pravne in fizične osebe, ki so regi-
strirane za izvajanje izobraževalne dejav-
nosti in izpolnjujeno spodaj naštete pogoje:

– prostorski pogoji;
Za izvajanje kluba sta potrebna dva pro-

stora v skupni izmeri najmanj 50 m2.
– kadrovski pogoji;
Vodja kluba mora:
– imeti ustrezne izkušnje pri delu z brez-

poselnimi,
– poznati razmere na lokalnem trgu de-

lovne sile,
– imeti ustrezne osebnostne lastnosti in
– višjo ali visoko stopnjo strokovne izo-

brazbe družboslovne smeri.
– drugi pogoji.
Za delo kluba mora izvajalec zagotoviti

dva telefonska priključka, računalnik in ti-
skalnik ter možnost fotokopiranja.

4. Merila za izbiro: prednost pri izboru
bodo imeli tisti ponudniki, ki bodo zagotav-
ljali:

– popolnost ponudbe,
– reference organizacije,

– reference vodje kluba,
– cenovna konkurenčnost ponudbe,
– pripravljenost na dolgoročno sodelo-

vanje,
– druge ugodnosti, kot npr. lokacija klu-

ba.
5. Rok za oddajo ponudbe: ponudbe mo-

rajo 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).

Ponudbe s predpisano dokumentacijo
morajo biti poslane ali prinešene v zaprti
kuverti in vidno označene z napisom: “Ne
odpiraj – razpis klub” pošljite do 23. 12.
1996 do 12. ure, na naslov: Republiški za-
vod za zaposlovanje, OE Koper, Kmečka
ulica 2, 6000 Koper. Ponudbe, ki ne bodo
poslane v navedenem roku ali ne bodo pra-
vilno označene, bodo izločene iz obravna-
ve.

6. Javno odpiranje ponudb bo 24. 12.
1996 ob 10. uri na OE Koper. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju
ponudb, morajo predložiti potrdilo o zasto-
panju.

7. Prijavljene organizacije bodo obvešče-
ne o izboru 14 dni po odpiranju ponudb.

Dodatne informacije lahko dobite pri
Duški Prodan, OE Koper, tel. 22-281 ali
22-271.

Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana

Št. 60/96 Ob-5147

Republika Slovenija, Upravna enota Ko-
per, Trg Brolo 4, Koper, na podlagi 91. čle-
na zakona o izvrševanju proračuna Republi-
ke Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Koper
1. Naročnik: Upravna enota Koper, Trg

Brolo 4, Koper.
2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Koper in sicer:
– poslovni  prostori  v  Kopru,  Trg  Bro-

lo 4,
– poslovni  prostori  v  Kopru,  Trg  Bro-

lo 3,
– poslovni prostori na Martinčevem tr-

gu, v skupni izmeri 1.904 m2, od tega 276 m2

arhiva.
3. Ponudbena cena mora biti v SIT za m2

površine in mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje pisarniških pro-

storov in sanitarij,
– čiščenje steklenih površin na vsaka 2

meseca,
– pranje zaves 1x letno,
– kemično čiščenje talnih površin 2x let-

no,
– po potrebi zagotavljanje čistoče v času

rednega dela upravne enote,
– zagotavljanje vsega potrošnega mate-

riala, potrebnega za čiščenje (čistila, toalet-
ni papir, toaletne brisače, toaletno milo, mil-
nike in drugi potrebni material).

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-
nem razpisu, morajo predložiti naslednje po-
datke in izjave:
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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) BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za
samostojne podjetnike pa potrjeno davčno
napoved za leto 1995 s strani uprave za
javne prihodke,

d) cena v SIT m2 s posebej navedenim
zneskom prometnega davka in upoštevano
plačilo najmanj 20 dni od izstavitve računa
in datum, do katerega velja ponujena cena
za m2,

e) kalkulacijo cene (delež plač in mate-
rialnih stroškov v ceni),

f) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
g) morebitne dodatne ugodnosti.
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

koli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni v točki 4 d) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.

Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa, jo lahko naročnik
izloči iz nadaljnje obravnave.

Delavci, ki bodo opravljali storitve čišče-
nja v prostorih upravne enote, ne smejo biti
kaznovani za dejanje, ki je po zakonu ovira
za sklenitev delovnega razmerja v držav-
nem organu, kar preverja naročnik.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in plačilni pogoji,
– jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
– dodatne ugodnosti.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpi-
raj” – ponudba za čiščenje poslovnih pro-
storov Upravne enote Koper.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Koper v roku 8 dni od dneva obja-
ve razpisa. Šteje se, da je ponudba prispela
v roku, če je prispela na naslov naročnika v
roku, določenem v prejšnjem stavku.

8. Odpiranje ponudb bo 10. dne od dne-
va objave ob 13. uri na sedežu naročnika,
Trg Brolo 4. Če ta dan pade na soboto,
nedeljo ali praznik bo odpiranje prvega de-
lovnega dne.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj pooblastilo.

9. Komisija bo obravnavala le ponudbe,
ki bodo prispele pravočasno in bodo oprem-
ljene z zahtevami razpisa.

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

11. Dodatne informacije lahko dobijo
zainteresirani v času razpisa na telefon
066/446-342.

Upravna enota Koper

Št. 012-01/96 Ob-5148

Javni razpis
za izbiro izvajalca del obnove čistilne

naprave v Občini Cerkno
1. Investitor: Občina Cerkno.
2. Predmet razpisa: obnova čistilne na-

prave: obdelava mulja na čistilni napravi v
Cerknem.

3. Razpisno dokumentacijo s popisom
del ponudniki dobijo na sedežu Občine
Cerkno, Platiševa ul. 9. Kontaktna oseba je
Janez Rupnik (tel./faks 065/745-131).

4. Okvirna vrednost del je 12,000.000
SIT.

5. Rok izvedbe je marec 1997.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe,
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Naročnik del si pridržuje pravico spre-

meniti obseg del kot je razpisan glede na
pridobitev sredstev (republiška sredstva,
sredstva lokalne skupnosti). Izvajalec v tem
primeru ni upravičen do odškodninskega
zahtevka.

8. Rok pisne prijave po tem razpisu je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS v skladu z
razpisno dokumentacijo in predpisanim po-
stopkom. Javno odpiranje ponudb bo prvi
delovni dan po izteku roka za prijave na
Občini Cerkno, ob 12. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v 4
dneh po odpiranju ponudb.

Občina Cerkno

Ob-5149

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, Ko-
per objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega rzapisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo službenih vozil

1. Predmet razpisa je dobava službenih
vozil, in sicer:

– osebnega vozila Renault Clio 1200 RN,
osnovni model s 5 vrati,

– terensko vozilo Lada Niva 1,7 IL.
2. Orientacijska vrednost znaša

2,500.000 SIT.
3. Rok  dobave: takoj.
4. Informacije o razpisu dobijo ponudni-

ki v uradu za finance in gospodarstvo, tel.
066/446-243 med 9. in 11. uro.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v skla-
du z 12. členom zgoraj citirane odredbe.

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

– konkurenčna cena vozila,
– rok dobave in garancijski rok,
– boniteta ponudnika,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik (npr.

popusti, servisiranje, dodatna oprema).
7. Rok za oddajo ponudb je 8 dni po

objavi v Uradnem listu RS.
8. Ponudbe morajo biti oddane v roku,

določenem v prejšnjem odstavku, v vložišču
Upravne enote Koper ali priporočeno po po-
šti, v zaprti kuverti z oznako ponudnika in
navedbo “Ne odpiraj – javni razpis GURS”.

9. Javno odpiranje ponudb bo ob 13. uri
naslednjega dne po poteku roka iz 7. točke
v sobi št. 109/I Mestne občine Koper, Ver-
dijeva 10, Koper. Predstavniki ponudnikov
morajo imeti pismena pooblastila za zasto-
panje.

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

Mestna občina Koper

Ob-5150

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, 28/93, 19/94), objav-
lja Stanovanjski sklad Občine Postojna

javni razpis
za nakup socialnih stanovanj

1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Postojna.

2. Predmet razpisa je: nakup socialnih
stanovanj na območju Občine Postojna.

3. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z določbami odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93).

4. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Stanovanjskem skladu Občine
Postojna, od ponedeljka do petka od 8. do
11. ure, Ljubljanska 5/a, Postojna, tel:
067/24-900, kontaktna oseba Brigita Kidrič.

5. Ponudniki naj pošljejo pisne ponudbe
na naslov Občina Postojna, Stanovanjski
sklad, Ljubljanska 4, Postojna – v zaprti
kuverti z oznako: “Ne odpiraj ponudba –
Javni razpis – nakup socialnih stanovanj”.
Ponudbe morajo prispeti na naslov najka-
sneje do 23. 12. 1996 do 12. ure.

6. Predvidena količina stanovanj: štiri
enosobna ali garsonjere, dve dvosobni sta-
novanji.

7. Ponudniki so lahko fizične ali pravne
osebe.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– konkurenčne cene,
– plačilni pogoji,
– rok predaje stanovanj,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Prednost imajo ponudniki, ki ponudi-

jo socialnim stanovanjem po površini pri-
merna stanovanja (dvosobno do 60 m2, eno-
sobno do 45 m2, garsonjera do 35 m2).

10. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
23. 12. 1996, ob 15. uri v sejni sobi Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje, Ljubljan-
ska 5/a, v Postojni, II. nadstropje.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z najugodnejšim ali kate-
rimkoli ponudnikom.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Postojna
Stanovanjski sklad

Št. 547/96 Ob-5151

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) Osnovna šola Misli-
nja objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih

otrok v Občini Mislinja
1. Naročnik: Osnovna šola Mislinja, Šen-

tilj pod Turjakom 1, Mislinja.
2. Predmet razpisa: prevoz osnovnošol-

skih otrok, ki so več kot 4 km oddaljeni od
šole.

3. Ponudniki lahko podrobnejše informa-
cije in podatke o prevozih dobijo na Osnov-
ni šoli Mislinja.
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4. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov za koledarsko leto 1997 znaša skup-
no 11,000.000 SIT.

5. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o prevozniku,
– reference,
– podatki o voznem parku, voznikih in

lastništvu vozil,
– način in jamstvo zavarovanja vozil in

potnikov,
– bruto cena za prevožen km in skupna

dnevna bruto cena za posamezno relacijo,
– plačilni pogoji.
Ponudnik lahko ponuja prevoze v celoti

ali po posameznih relacijah skladno s tem
razpisom.

Ponudbe veljajo za koledarsko leto 1997.
6. Merila za izbor:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– dosedanje reference pri izvajanju to-

vrstnih prevozov,
– kvaliteta vozil in kvaliteta prevozov,
– poznavanje terena in razmer,
– popolnost zavarovanja otrok,
– druge ugodnosti ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
7. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti
kuverti na naslov naročnika s pripisom “Jav-
ni razpis – prevozi učencev – Ne odpiraj!”

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
13. uri v prostorih naročnika.

9. Odpiranje ponudb in izbiro ponudnika
bo opravila komisija za vodenje postopka
javnega razpisa in izbiranje ponudb.

10. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roka za od-
dajo ponudb.

Osnovna šola Mislinja

Št. 403-6/96 Ob-5152

Ministrstvo za finance, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, na podlagi določil zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94),
objavlja

javni razpis
za dobavljanje pisarniškega,

računalniškega in potrošnega materiala
1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-

niškega, računalniškega in potrošnega ma-
teriala za:

Naročnika:
– Ministrstvo za finance in organe v nje-

govi sestavi:
– Urad RS za preprečevanje pranja de-

narja,
– Urad RS za zavarovalni nadzor,
– Urad RS za nadzor prirejanja iger na

srečo,
– Devizni inšpektorat Republike Slove-

nije.
2. Orientacijska vrednost predvidenih

dobav znaša 28,000.000 SIT.
3. Predvideni rok dobave: sukcesivne do-

bave v skladu z naročilom naročnika do
31. 12. 1997.

Specifikacija materiala je razvidna iz
razpisne dokumentacije, ki se lahko pridobi
pri naročniku.

Količine iz specifikacije so ocenjene in
okvirne.

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

balu in v okviru posameznih skupin glede
na spremembe med letom v skladu s sred-
stvi, ki so na razpolago v proračunu,

– izbrati najugodnejšega ponudnika v ok-
viru posamezne skupine materiala v razpi-
sni dokumentaciji,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega dobavitelja, lah-
ko takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe za dobavo materiala iz posa-
mezne skupine drugega najugodnejšega do-
bavitelja po tem javnem razpisu.

5. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe, zlasti
pa morajo vsebovati naslednje:

a) registracijo podjetja (izpis iz sodnega
registra) ali zadnji priglasitveni list za sa-
mostojnega podjetnika,

b) bonitetne obrazce ali odločbo o od-
meri davka iz dejavnosti za samostojnega
podjetnika (če te še ni prejel, napoved dav-
ka iz dejavnosti),

c) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,

d) potrdilo carinskega organa o porav-
navi carinskih obveznosti,

e) dovoljenje upravnega organa za
opravljanje dejavnosti (trgovina na drobno)
ali odločba upravne enote, da izpolnjuje po-
goje za opravljanje dejavnosti za samostoj-
nega podjetnika,

f) parafiran predlog pogodbe (vsaka
stran posebej),

g) parafiran predlog garancije za dobro
izvedbo posla,

h) dosedanje reference z navedbo izvr-
šenih dobav v zadnjem letu po količini,
rokih in vrednostih na področju, ki je pred-
met javnega naročila ter imena naročni-
kov,

i) ponudbeni predračun (specifikacija po
enoti, po postavkah, popusti glede na obseg
dobav),

j) izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih na željo naročnika,

k) način zagotavljanja in dokazovanja
kakovosti,

l) garancija za resnost ponudbe (po vzor-
cu v razpisni dokumentaciji),

m) brezplačni vzorci po razpisni doku-
mentaciji in prospektni material, ki ostanejo
pri naročniku (za I. in IV. skupino obvezno
vzorci, za III. skupino na podlagi naročni-
kovega vzorca, za II. skupino lahko le pro-
spekti).

Opomba: datum izdaje dokumentov v ali-
neah od a) do d) ne sme biti starejši od 30
dni glede na dan odpiranja ponudb.

6. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov po posameznih skupinah razpisne do-
kumentacije so:

e) kakovost ponujenega blaga,
f) konkurenčnost cen (bruto cene izraže-

ne izključno v SIT, Fco naslov naročnika, s
posebej prikazanim količinskim popustom
in prometnim davkom),

g) zagotovitev fiksnih cen do 31. 12.
1997,

h) plačilni roki, daljši od 30 dni,

i) kompletnost (celovitost) ponudbenega
asortimana v okviru posamezne razpisne
skupine materiala,

j) stalna količinska zaloga asortimana z
možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,

k) možnost dobave blaga izven specifi-
kacije, s tem, da po vrsti spada v posamezno
skupino,

l) druge ugodnosti ponudnika.
Opis in vrednotenje meril je podan v

razpisni dokumentaciji.
7. Ponudbe morajo prispeti do 8. 1. 1997

do 8.45 priporočeno po pošti na naslov Mi-
nistrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana ali vročene osebno v Generalnem
sekretariatu na Župančičevi 3 (1. nadstrop-
je, soba št. 41 pri Miji Palčič ali Barbari
Lavrinc).

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, raču-
nalniškega in potrošnega materiala” in opo-
zorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni raz-
pis”.

8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997
ob 9. uri v sejni sobi Ministrstva za finance
na Beethovnovi 11 v 1. nadstropju. Pred-
stavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na
odpiranju, morajo imeti s seboj pooblastilo
o zastopanju.

9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.

10. Rok za obvestilo ponudnikov o izidu
javnega razpisa je 15 dni od javnega odpira-
nja ponudb.

11. Z izbranimi ponudniki po posamez-
nih skupinah predmeta javnega razpisa ali z
enim izbranim ponudnikom za ves razpisa-
ni material, bodo sklenjene okvirne pogod-
be z veljavnostjo do 31. 12. 1997.

12. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo ob predložitvi kopije vir-
mana o vplačilu 6.000 SIT na ŽR št.
50100-637-55445, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, Ljubljana, soba 41/I pri Mi-
ji Palčič ali Barbari Lavrinc med 9. in 11.
uro.

13. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.

Ministrstvo za finance

Ob-5153

Na podlagi pravilnika o pogojih in nači-
nu javnega razpisa za oddajo določenih del
v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995),
objavlja Agencija Republike Slovenije za
plačilni promet

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo naprav za nemoteno

električno napajanje (UPS)
1. Predmet razpisa so:
a) dobava in montaža naprav za nemote-

no električno napajanje
– UPS SM 15 kVA/15 minut autonomije

– 1 kos,
– UPS SM 10 kVA/30 minut autonomije

– 1 kos,
b) preventivna priprava, prestavitev in

montaža stare naprave na drugo lokacijo,
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vse v poslovnih prostorih Agencije Repub-
like Slovenije za plačilni promet, podružni-
ce Kočevje, Ljubljanska c. 10 in ekspozitu-
re Ribnica, Šeškova c. 9a.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Kočevje, Ljub-
ljanska c. 10, dne 17. in 18. 12. 1996 med
12. in 14. uro in se dogovorijo za morebiten
ogled objektov zaradi izvedbe montaže, vse
pod pogojem, da predložijo pooblastilo.

Dvig razpisne dokumentacije po nave-
denem terminu ne bo možen.

4. Predvideni rok za začetek dobave in
montaže je v januarju 1997 takoj po skleni-
tvi pogodbe.

5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena, rok
izvedbe, reference, garancijski rok, organi-
zirana servisna mreža in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 23. 12.
1996 na naslov: Agencija Republike Slove-
nije za plačilni promet, podružnica Kočev-
je, Kočevje, Ljubljanska c. 10.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– UPS”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 24. 12.
1996 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu iz 6.
točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Ob-5154

Na  podlagi  odredbe  o  postopku  za
izvajanje  javnega  razpisa  za  oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavljajo Goriški vodovodi, Cesta 25. ju-
nija 1/b, Kromberk, Nova Gorica kot in-
vestitor

javni razpis
za rekonstrukcijo zadrževalnega bazena
ob Erjavčevi ulici in izgradnjo novega

tlačnega voda do Rafuta
1. Investitor: Goriški vodovodi Nova Go-

rica, Ulica 25. junija 1/b, Kramberk, Nova
Gorica.

2. Predmet razpisa:
– izvedba gradbenih del,
– izvedba instalacijskih in montažnih del.
3. Rok za dokončanje del je 30. 1. 1997.
4. Dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko zaintere-

sirani ponudniki dvignejo vsak delovnik od
dneva objave v prostorih Goriških vodovo-
dov, Cesta 25. junija 1/b, Kromberk, Nova
Gorica med 8. in 14. uro proti predložitvi
potrdila o plačilu nevračljivega odkupnega
zneska v višini 15.000 SIT na žiro račun št.
52000-601-12162. Na nakazilu mora biti oz-
naka “razpis za rekonstrukcijo zadrževalne-
ga bazena.” Vsa dodatna pojasnila daje An-
drej Miška, dipl. inž. gr., tel. 065/12910, v
času od 16. 12. 1996 dalje od 8. do 14. ure.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika.

6. Oddaja ponudb

Ponudba mora biti oddana v enem ovit-
ku v katerem sta kuverta A in kuverta B.
Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in na
njem mora biti naročnikov naslov Goriški
vodovodi, Cesta 25. junija 1/b, Kromberk,
Nova Gorica ter označba “Ne odpiraj – po-
nudba za javni razpis za izbiro izvajalca
rekonstrukcije zadrževalnega bazena”.

7. Rok za oddajo del je 23. 12. 1996 do
8.45.

8. Odpiranje ponudb bo 23. 12. 1996 ob
9. uri v prostorih male sejne sobe Goriških
vodovodov.

9. O izbiri ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Goriški vodovodi Nova Gorica

Št. 403-1/96 Ob-5158

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi zakona
o izvrševanju proračuna RS (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) objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo pisarniškega

pohištva in ostale opreme za potrebe
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

pisarniškega pohištva in ostale opreme na
objektu Bežigrajski dvor.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 50,000.000 SIT.

3. Predvideni rok dobave z montažo je
20 dni po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na podlagi pooblastila za dvig in
dobijo dodatne informacije na Servisu skup-
nih služb vlade, Ljubljana, Gregorčičeva 27a
pri Škulj, tel. 061/1785-239, vsak delovni
dan od 17. 12. 1996 do 31. 12. 1996 od 8. do
9. 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 podana v razpisni dokumentaciji na-
ročnika.

Poleg kriterijev podanih v razpisni do-
kumentaciji se bodo upoštevali še naslednji
kriteriji:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

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

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, z navedbo predmeta razpisa Oprema
za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in označbo: “Ne odpiraj – Ponud-
ba!”, je ponedeljek 13. 1. 1997, do 9. ure.
Ponudbe se oddajo v vložišču glavne pisar-
ne Servisa skupnih služb vlade, Gregorčiče-
va 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 13. 1. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
Servisa skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a/P, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov
morajo pri odpiranju ponudb predložiti pi-
sna pooblastila.

Servis skupnih služb vlade

Št. 90/96 Ob-5161

Razpis za oddajo javnih naročil za sa-
nacijo zemeljskih plazov v Občini Videm
na osnovi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in na osnovi obvestila
Ministrstva za okolje in prostor ter poroči-
la recenzijske komisije Občina Videm ob-
javlja

razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

neposredno izvajanje sanacije plazov, in
sicer:

I. Zemeljski plaz na krajevni cesti Re-
pišče pri hišni št. Repišče 17, po doku-
mentaciji PGD-PZI GEOING,

in
II. Zemeljski plaz pod gospodarstvom

Arnuš Terezije, Veliki Okič 13, po doku-
mentaciji PGD-PZI GEOING

na območju Občine Videm.
1. Naročnik in investitor: Občina Vi-

dem, Videm pri Ptuju 42, tel./faks
062/764-120.

2. Predmet razpisa: neposredno izvaja-
nje sanacije dveh plazov, in sicer:

a) zemeljski plaz na krajevni cesti Re-
pišče pri hišni št. Repišče 17, po dokumen-
taciji PGD-PZI GEOING

in
b) zemeljski plaz pod gospodarstvom Ar-

nuš Terezije, Veliki Okič 13, po dokumen-
taciji PGD-PZI GEOING.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša okvirno 4,500.000 SIT za posamezno
sanacijo (I/a, II/b).

4. Rok za izvedbo del je 31. marec 1997
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo po
izbiri najugodnejšega ponudnika.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika, in sicer:

– celovita po posameznem objektu (I/a,
II/b) izvedena ponudba,

– reference in tehnična ter strokovna us-
posobljenost ponudnika,

– dinamika plačilnih pogojev in cena,
– rok izvedbe del,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Potrebne priloge k posamezni delni

ponudbi (I/a, II/b), in sicer:
– izjava ponudnika, da je seznanjen s ce-

lovitostjo projektne naloge in obsegom del,
– ocena, da je ponudnik sposoben izve-

sti sanacijo v navedenem roku.
7. Razpisna dokumentacija vključno z

dokumentacijo navedeno v uvodu tega raz-
pisa je dostopna na sedežu Občine Videm,
Videm pri Ptuju 42 v času običajnih uradnih
ur občinske uprave, do roka, ki je istočasno
rok za prijave na razpis, in sicer 8 dni od
objave v Uradnem listu RS.

8. Ponudba mora biti izvedena v skladu
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in vsebovati
elemente v zvezi s ponudnikom.
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9. Investitor Občina Videm si pridržuje
pravico oddati posamezne dele sanacije (I/a,
II/b) različnim izvajalcem.

10. Ponudbe na javni razpis posreduje v
osmih dneh po objavi razpisa na sedež Ob-
čine Videm, 2284 Videm pri Ptuju 42, v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – jav-
ni razpis za izbiro izvajalca sanacije pla-
zov”.

11. O izbiri izvajalca med najugodnejši-
mi ponudniki bodo vsi ponudniki obveščeni
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Občina Videm

Št. 110-1/96 Ob-5164A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji  od  leta  1994  do  leta  1999,
Družba  za  avtoceste  v  Republiki  Slove-
niji,  d.d.,  (v  nadaljevanju  DARS,  d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo
AC Blagovica - Šentjakob, pododsek 7/2

Lukovica - Šentjakob: Izgradnja
predobremenilnih nasipov

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 40.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 17. 12. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Aljoša
Brus, dipl. inž. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 1. 1997 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Izgrad-
njo predobremenilnih nasipov.”

Javno odpiranje ponudb bo 24. 1. 1997
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo
AC Blagovica - Šentjakob, pododsek 7/2

Lukovica - Šentjakob: Križanje
električnih vodov z avtocesto

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 30.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 17. 12. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Stane Zu-
pan, dipl. inž. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 24. 1. 1997 do 9. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Križa-
nje električnih vodov z avtocesto.”

Javno odpiranje ponudb bo 24. 1. 1997
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo pripravljalnih del za gradnjo
AC Blagovica - Šentjakob, pododsek 7/2

Lukovica - Šentjakob: Premostitveni
objekti

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 40.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 17. 12. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Aljoša
Brus, dipl. inž. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 1. 1997 do 9. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Premo-
stitveni objekti.”

Javno odpiranje ponudb bo 23. 1. 1997
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Obvoznica Lendava;

izdelava PGD, PZI
Orientacijska vrednost del znaša:

52,600.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Nevenka Žvokelj,
dipl. inž. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 22. 1. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Obvoz-
nica Lendava; izdelava PGD, PZI.”

Javno odpiranje ponudb bo 22. 1. 1997
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Opravljanje storitev

pridobivanja zemljišč za potrebe
gradnje obvoznice Lendava

Orientacijska  vrednost  del  znaša:
9,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vasja Grebenc, dipl.
iur. (tel. 13-222-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 1. 1997 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Opravljanje
storitev pridobivanja zemljišč za potrebe
gradnje obvoznice Lendava.”

Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Du-
najska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164E

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Nabava mehanizacije in
opreme za AC bazo Tepanje - tovorno

vozilo z dvižno košaro
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Vladimir Breščak,
dipl. inž. (tel. 062 224 559).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 1. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Nabava
mehanizacije in opreme za AC bazo Tepa-
nje - tovorno vozilo z dvižno košaro.”

Javno odpiranje ponudb bo 21. 1. 1997
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164F

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
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niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Zasaditev ob AC Celje -

Ljubljana odsek Arja vas - Vransko
Orientacijska vrednost del znaša:

75,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 15.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 17. 12. 1996 dalje, stro-
kovne informacije vam posreduje Roman
Zupančič, dipl. inž. (tel. 063 725 277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 21. 1. 1997 do 10. ure v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Zasadi-
tev ob AC Celje _ Ljubljana; odsek Arja vas
- Vransko.”

Javno odpiranje ponudb bo 21. 1. 1997
ob 11. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164G

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Študija hrupne

obremenjenosti in predloga
protihrupnih ukrepov vzdolž gorenjske

AC na odseku Naklo - Šentvid pri
Ljubljani

Orientacijska vrednost del znaša:
5,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Barbara Likar, dipl.
inž. (tel. 132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 1. 1997 do 8.30 v vložišče DDC,
d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljublja-
na. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za: Študija hrup-
ne obremenjenosti in predloga protihrupnih
ukrepov vzdolž gorenjske AC na odseku
Naklo - Šentvid pri Ljubljani.”

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana, Du-
najska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-5164H

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Postavitev lokalne

računalniške mreže v Celju
Orientacijska vrednost del znaša:

3,500.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Anton Žagar, dipl.
inž. (tel. 132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 8. 1. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Po-
stavitev  lokalne  računalniške  mreže  v
Celju.”

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997 ob
10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ob-5187

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Nabava posipnih
materialov kalcijevega diklorida

Orientacijska vrednost del znaša:
9,900.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 17. 12. 1996 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Svit Černe, dipl. inž.
(tel. 132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 9. 1. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Na-
bava posipnih materialov kalcijevega di-
klorida.”

Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 1997 ob
10. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ob-5204A

Na  podlagi  nalog  iz  3.  člena  zakona
o  družbi  za  avtoceste  v  Republiki  Slo-
veniji  (Ur.  l.  RS,  št.  57/93)  in  v  skladu
s  programom  izgradnje  avtocest  v  Re-
publiki  Sloveniji  od  leta  1994  do  leta
1999, Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., (v nadaljevanju: DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del na AC Razdrto–Fernetiči,

odseku AC Dane–Fernetiči; izvedba
prometne opreme vertikalna

signalizacija, horizontalna signalizacija,
varnostno-odbojne ograje ter zaščitne

ograje
Razpisno dokumentacijo dobite (plači-

lo materialnih stroškov 60.000 SIT) na
DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v so-
bi št. 128/I, in sicer od dne 17. 12. 1996
dalje, strokovne informacije vam posredu-
je Oto Rubinič, dipl. inž. (tel.
061/13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 17. 1. 1997 do 10.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj. Ponudba za izvedbo
prometne opreme na AC Razdrto–Fernetiči,
odseku AC Dane–Fernetiči”.

Javno  odpiranje  ponudb  bo  17. 1.
1997 ob 11. uri v prostorih DDC, d.o.o.,
Ljubljana,  Dunajska  48,  v  suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe  in  strokovna  usposobljenost  izva-
jalca.

Ob-5204B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju: DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del na HC Razdrto–Vrtojba,
odseku HC Vipava–Selo od km 15,760
do km 27,280 trasa, deviacije, podvozi,

nadvozi, mostovi, pokriti ukop,
prepusti, prestavitve in zaščita

komunalnih vodov, oprema ceste ter
hortikulturna ureditev

Razpisno dokumentacijo dobite (plači-
lo materialnih stroškov 120.000 SIT) na
DDC, d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v so-
bi št. 128/I, in sicer od dne 17. 12. 1996
dalje, strokovne informacije vam posredu-
je Oto Rubinič, dipl. inž. (tel.
061/13-24-222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 29. 1. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC, d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj. Ponudba za: HC
Razdrto–Vrtojba, odsek HC Vipava–Selo od
km 15,760 do km 27,280”.

Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1997
ob 9. uri v prostorih DDC, d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Ob-5177

Občina Mežica na osnovi sklepa Občin-
skega sveta občine Mežica z dne 20. 11.
1996 objavlja
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javni razpis
za izbiro izvajalca naloge “spremembe

in dopolnitve prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Ravne na

Koroškem od leta 1986 do 2000,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na
Koroškem od leta 1986 do leta 1990,

spremenjen leta 1990 na območju
Občine Mežica (MUV, št. 17/89, 18/90)”

1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: spremembe in do-

polnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ravne na Koroškem od leta
1986 do 2000, spremenjen in dopolnjen leta
1990 ter prostorskih sestavin srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Ravne na Ko-
roškem od leta 1986 do leta 1990, spreme-
njen leta 1990 na območju Občine Mežica
(MUV, št. 17/89, 18/90).

3. Predvideni rok pričetka izdelave spre-
memb planskih aktov je takoj po podpisu
pogodbe.

4. Rok izdelave 6 mesecev po podpisu
pogodbe.

5. Orientacijska vrednost znaša 4 mio
SIT.

6. Ponudbi je potrebno priložiti dokazila
o registraciji in reference ponudnika.

7. Za veljavne bodo štele ponudbe, ki
bodo poslane naročniku v 15 dneh od obja-
ve v Uradnem listu RS. Oziroma bodo tega
dne oddane na pošto. Ponudba mora imeti
oznako “Ne odpiraj, ponudba.”

8. Ponudniki bodo o datumu javnega od-
piranja ponudb obveščeni pismeno. Ponud-
niki bodo o izboru pisno obveščeni po pošti,
v osmih dneh po odpiranju ponudb.

9. Naročnika javni razpis ne obvezuje za
izbor izvajalca.

10. Vse dodatne informacije dobite na
Občini Mežica, Trg svobode 1, Mežica tel.
0602/ 35-163.

Ob-5178

Občina Mežica na osnovi sklepa Občin-
skega sveta občine Mežica z dne 23. 10.
1996 objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca projekta “raziskava
onesnaženosti okolja v Občini Mežica”

1. Naročnik: Občina Mežica.
2. Predmet razpisa: izvajalec izdela po-

pis stanja onesnaženosti tal in rastlinskega
materiala na območju Občine Mežica in iz-
dela ponudbo za celovito izdelavo posnetka
stanja okolja v Občini Mežica po fazah.

3. Projektna naloga in druga razpisna do-
kumentacija: interesenti lahko oboje dvig-
nejo v tajništvu Kmetijske svetovalne služ-
be, Prevalje, (Trg 67, Prevalje) med 7. in
14. uro po predhodni najavi.

4. Predviden rok pričetka izdelave pro-
jekta je takoj po podpisu pogodbe.

5. Rok izdelave projekta je 18 mesecev
po podpisu pogodbe.

6. Orientacijska vrednost projekta znaša
1,5 milijona SIT.

7. Ponudbi je potrebno priložiti dokazilo
o registraciji in reference ponudnika.

8. Glavna merila za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika so: reference pri podobnih
projektih, čim manjše število zunanjih izva-

jalcev, kadrovska in organizacijska struktu-
ra firme, rok izvedbe, ter druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.

9. Za veljavne bodo štele ponudbe, ki
bodo poslane naročniku v 15 dneh od obja-
ve v Uradnem listu RS. Oziroma bodo tega
dne oddane na pošto. Ponudba mora imeti
oznako “Ne odpiraj, ponudba za izvedbeno
projekta.”

10. Ponudniki bodo o datumu javnega
odpiranja ponudb obveščeni pismeno. Po-
nudniki bodo o izboru pisno obveščeni po
pošti, v osmih dneh po odpiranju ponudb.

11. Naročnika javni razpis ne obvezuje
za izbor izvajalca.

12. Vse dodatne informacije dobite pri
mag. Jožetu Pratnekarju, Kmetijska sveto-
valna služba Slovenije – Ravne na Ko-
roškem, Trg 67, Prevalje, tel. 0602/31-785.

Občina Mežica

Št. 349 Ob-5179

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških

del za izgradnjo parkirišča z
nadstreškom – na kompleksu centralne

čistilne naprave Domžale–Kamnik
1. Naročnik: Centralna čistilna naprava

Domžale–Kamnik, Študljanska 92, Domžale.
2. Predmet razpisa:
2.1. Parkirišče z nadstreškom.
3. Okvirna vrednost:
3.1. ca. 8,500.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
4.1. Pričetek del marca 1997,
končanje del v 60 koledarskih dneh po

uvedbi v delo in podpisu pogodbe.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so naslednja:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– finančna boniteta ponudnika,
– garancijska doba,
– reference na področju predmeta raz-

pisa,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dvig razpisne dokumentacije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsad delovnik od 8. do 12. ure,
v prostorih Centralne čistilne naprave Dom-
žale–Kamnik, Študljanska 92, Domžale.

7. Oddaja ponudb
Pismene ponudbe je potrebno oddati v

roku petnajst dni po objavi v Uradnem listu
RS do 12. ure na naslov: Centralna čistilna
naprava Domžale–Kamnik, Študljanska 92,
1230 Domžale, v zaprtih kuvertah z napi-
som “Ne odpiraj” in “Javni razpis parki-
rišče z nadstreškom”.

8. Odpiranje ponudb bo opravila komisi-
ja naslednji dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 15. uri v prostorih Centralne či-
stilne naprave Domžale–Kamnik, Študljan-
ska 92, Domžale.

O rezultatih odpiranja bodo ponudniki
pismeno obveščeni, najkasneje v 30 dneh
po roku za oddajo ponudb.

9. Informacije in ostalo
V zvezi s postopkom lahko dobite infor-

macije na telefon: 061/712-293 ali
061/712-866 pri mag. Olgi Burica dipl. biol.
tehničnim delom pa na tel.: 061/711-230,
Andreju Girandon inž. gr.

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

Investitor si pridržuje pravico, da ob mo-
rebitnem pomanjkanju sredstev z izbranim
ponudnikom ne sklene pogodbe.

Centralna čistilna naprava
Domžale–Kamnik

Št. 281 Ob-5165

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
objavlja

javni razpis
za nakup vozila

1. Naročnik je: Osnovna šola Franceta
Prešerna Kranj, Osnovna šola Simona Jen-
ka Kranj, Osnovna šola Lucijana Seljaka
Kranj.

2. Predmet javnega razpisa je nakup treh
vozil Citroen Jumper.

3. Ponudba mora vsebovati firmo in de-
javnost ponudnika, dokazilo o registraciji
ponudnika, bonitetne obrazce ter organiza-
cijo servisne službe, ponujeno ceno s struk-
turo cene in plačilne pogoje.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, način plačila in fik-
snost cen,

– reference ponudnika,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe, rok dobave, garancija

in servis,
– dodatna oprema in druge ugodnosti po-

nudnika,
– možnost menjave staro za novo (Ci-

troen kombi, letnik 1989).
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
5. Pisne ponudbe morajo biti opremljene

v skladu z 12. členom citirane odredbe.
6. Podpisane in pravilno opremljene po-

nudbe z vso zahtevano dokumentacijo mo-
rajo prispeti na naslov Osnovna šola Fran-
ceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, 4000
Kranj do 20. 12. 1996. Ponudbe morajo biti
vložene v zapečateni kuverti z napisom “Ne
odpiraj – nakup vozila”.

7. Odpiranje ponudb bo 23. 12. 1996 ob
10. uri.

8. O izboru bodo ponudniki obveščeni v
petnajstih dneh po odpiranju ponudb.

9. Dodatne informacije v Osnovni šoli
Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, tel.
064/211-372.

Osnovna šola Franceta Prešerna
Kranj

Št. 0900-16/227-96 Ob-5166

Vlada Republike Slovenije, Servis skup-
nih služb – Logistika, Tivolska 42, Ljublja-
na na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna RS (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

ponovni javni razpis
za nakup stroja za obdelavo lesa

I. Predmet razpisa je nakup kombinira-
nega mizarskega stroja za obdelavo lesa pro-
izvajalca Felder BF 7-41 s predrezom in z
vrtljivim podnožjem ter rezkarjem za utore
in vertikalnim rezkarjem.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5072 Št. 71 – 13. XII. 1996

II. Okvirna vrednost stroja, ki je pred-
met razpisa znaša 2,300.000 SIT.

III. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil, vsebovati morajo zlasti:

– fiksne cene, oblikovane fco kupec, v
SIT in s posebej prikazanim ustreznim pro-
metnim davkom,

– rok plačila v 30 dneh po dobavi,
– druge ugodnosti, ki jih nudi dobavitelj.
V posebni kuverti morata biti:
– dokazilo o registraciji, ki ni starejše od

3 mesecev,
– BON 1 in 2 oziroma 3. Bon obrazci ne

smejo biti starejši od dveh mesecev.
VI. Vse dodatne informacije v zvezi s

pripravo ponudbe dobite po telefonu št.:
13-33-324.

V. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cene,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– popusti in druge ugodnosti.
VI. Kupec ni obvezen izbrati najcenejše

ponudbe. Kupec si pridržuje pravico, da od-
stopi od pogodbe, če se dobavitelj ne drži
pogodbenih določil. V tem primeru ponud-
nik nima pravice do uveljavljanja odškodni-
ne iz tega naslova.

VII. Ponudbe morajo prispeti s priporo-
čeno pošto do 23. 12. 1996 do 10. ure na
naslov Vlada RS, Servis skupnih služb –
Logistika, Tivolska 42, 1000 Ljubljana.

Vsak ponudnik odpošlje zapečaten os-
novni ovitek z napisom “Ne odpiraj – Po-
nudba stroja za obdelavo lesa po javnem
razpisu” in točnim nazivom in naslovom
pošiljatelja.

V osnovnem ovitku morata biti dve za-
prti kuverti ena s ponudbo in z napisom
Ponudba na kuverti ter ena z dokumantacijo
(registracijo in BON obrazci).

Nepravilno opremljene ali nepopolne po-
nudbe bodo glede na določila odredbe in
zahteve tega javnega razpisa neodprte vr-
njene ponudnikom oziroma izločene iz na-
daljnjega postopka.

VIII. Javno odpiranje ponudb bo 23. 12.
1996 ob 12. uri v sejni dvoranji, ki je v
prvem nadstropju poslovne zgradbe na
Šmartinski 106 (prostori podjetja Repro) v
Ljubljani.

IX. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, mora-
jo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.

X. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni najkasneje v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb – Logistika

Št. 401-11/96 Ob-5167

Republika Slovenija, Upravna enota
Cerknica, Cesta 4. maja 51, objavlja na pod-
lagi 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna 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 potrošnega

pisarniškega in računalniškega materiala

1. Naročnik: Upravna enota Cerknica,
Cesta 4. maja 51, Cerknica.

2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-
šega dobavitelja potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala za leto 1997.

3. Orientacijska vrednost materiala je
3,500.000 SIT.

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

5. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročilom naročnika.

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

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

sme biti starejše od treh mesecev, in odloč-
bo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti, dosedanje reference,

– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-
riala,

– dobavne roke za naročeni 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.
7. Merila za izbiro ponudnika:
– kvaliteta materiala,
– cena in plačilni pogoji,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
8. 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 posamezne vrste
materiala z različnimi ponudniki, ki bodo za
določen material najugodnejši,

– da ne sklene pogodbe z nobenim od
ponudnikov,

– da če izbrani ponudnik odkloni podpis
pogodbe ali ne izpolnjuje pogodbenih ob-
veznosti, lahko takoj prekine pogodbo in
pozove k podpisu pogodbe za dobavo mate-
riala iz posamezne skupine drugega naju-
godnejšega dobavitelja po tem javnem raz-
pisu.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti z oznako “Ne odpiraj! – Ponudba za
dobavo potrošnega pisarniškega in računal-
niškega materiala”.

Prispeti mora najkasneje do 9. 1. 1997
do 12. ure na naslov Upravna enota Cerkni-
ca, Cesta 4. maja 51.

10. Odpiranje ponudb bo 9. 1. 1997 ob
12. uri v pritličju stavbe Upravne enote
Cerknica, Cesta 4. maja 51, Cerknica. Po-
nudniki, ki se bodo udeležili javnega odpi-
ranja ponudb, morajo imeti pisna pooblasti-
la za zastopanje.

11. Ponudniki  bodo  o  izbiri  obvešče-
ni v petnajstih dneh od dneva odpiranja
ponudb.

12. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko dobijo zainteresirani v
času razpisa med 8. in 10. uro na telefon-
sko številko 793-313 int. 20 pri Ladici Ob-
lak.

Upravna enota Cerknica

Št. 96-100445/225 Ob-5173

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1994 (Ur.
l. RS, št. 26/94) in v zvezi z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za izdelavo

programov in tehnične dokumentacije za
novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije,

sanacije in vzdrževalna dela, za
pridobivanje soglasij in dovoljenj ter za

izvjanje projektantskega nadzora
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike  Slovenije, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 26.

2. Predmet razpisa je izbira generalnih
izvajalcev razpisanih del v zvezi z:

– izdelavo programov za posamezni ob-
jekt ali območje pozidave v uporabi Mini-
strstva za obrambo,

– izdelavo tehnične dokumentacije za
vse faze za: novogradnje, rekonstrukcije,
adaptacije sanacije in vzdrževalna dela ob-
jektov Ministrstva za obrambo,

– pridobivanje ustreznih soglasij in do-
voljenj,

– pridobivanje in zagotovitev izdelave
strokovnih ocen, poročil ter mnenj o vplivih
na okolje,

– projektantski nadzor.
3. Skupna orientacijska vrednost naročil

je  60,000.000 SIT za celotno območje Re-
publike Slovenije.

4. Izbrani projektanti bodo opravljali de-
lo za obdobje 12 mesecev.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki, ob predloženem potrdilu o vplačanih
stroških za izdelavo razpisne dokumentaci-
je v znesku 10.000 SIT na žiro račun MORS
št. 50100-845-50216, dvignejo vsak dan po
objavi razpisa do vključno 20. 12. 1996,
med 10. in 12. uro na MORS, Kardeljeva
ploščad 24, v tajništvu Oddelka za pripavo
projektov in evidenco nepremičnin. Na jav-
ni razpis lahko kandidirajo samo tisti po-
nudniki, ki dvignejo originalno razpisno do-
kumentacijo.

6. Zahteva po obliki in vsebini ponudbe
je razvidna iz razpisne dokumentacije. Ko-
likor ponudba ne bo sestavljena tako, kot je
zahtevano v razpisni dokumentaciji, jo lah-
ko naročnik izloči iz nadaljnje obravnave.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika – izvajalca so razvidna iz razpisne
dokumentacije in so:

– kadrovska struktura za posamezna stro-
kovna področja,

– reference pri izvajanju razpisanih del,
– reference pri izvajanju naročil s strani

Ministrstva za obrambo,
– ugodnejša vrednost prodajne ure po-

nudnika glede na strukturo izvajalcev in zah-
tevnost del,

– ugodnejši režijski pribitek na storitve
zunanjih sodelavcev,

– prejete nagrade in priznanja s področja
razpisanih del,

– ostali kriteriji razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

8. Ponudbe  morajo biti poslane priporo-
čeno po pošti na naslov Ministrstvo za
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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 – OP-
PEN”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 1.
1997 ob 12. uri v prostorih Uprave za gradbe-
ne, stanovanjske in splošne zadeve, Ljubljana,
Kardeljeva ploščad 24 (soba št. 150a). Pred-
stavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili jav-
nega odpiranja ponudb, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo ponudnika za zastopanje.

10. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neodprte.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Ministrstvo za obrambo

Št. 0042/32-308/63-96 Ob-5174

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za nabavo
vozil

Predmet javnega razpisa s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, je izbira uspo-
sobljenih proizvajalcev in dobaviteljev za

1. motorna kolesa,
2. osebna vozila,
3. specialna vozila,
4. kombinirana vozila,
5. terenska vozila.
Razpisno dokumentacijo in informacije

za pripravo ponudbe dobijo zainteresirani
na Vodovodni 93a v Ljubljani pri Ramovš
Milanu, tel. 13-25-125 int. 5651, v dneh od
16. 12. do 20. 12. 1996 in od 6. 1. do 10. 1.
1997 med 10. in 12. uro, razen za vozila pod
točki 3. in 4a. Za navedeni točki bo za vse
informacije na voljo mag. Marko Mali, tel.
573-123, v dneh od 16. 12. do 20. 12. 1996
in od 6. 1. do 10. 1. 1997 med 10. in 12. uro.

Orientacijska vrednost rezpisanih vozil
znaša 500,000.000 SIT.

Lokacija dostave: Vodovodna 93a, Ljub-
ljana.

Dobavni rok: sukcesivno v skladu s po-
zivi v letu 1997 in 1998.

Ponudba mora vsebovati naslednje po-
datke in dokumentacijo:

– naslov in točen naziv dejavnosti pod-
jetja,

– overjeno registracijo podjetja, za de-
javnost, katere predmet je javni razpis, ki na
dan odpiranja ne sme biti starejša od treh
mesecev,

– podatke o organizaciji podjetja, števi-
lu zaposlenih ter tehnični in tehnološki
opremljenosti za servis in oskrbo z rezerv-
nimi deli,

– BON 1 in BON 2 ali BON 3, pri samo-
stojnih podjetnikih pa davčno napoved za pre-
teklo leto ter potrdilo banke o povprečnem
stanju na žiro računu za zadnje 3 mesece,

– seznam referencčnih naročnikov v Slo-
veniji,

– dokazilo oziroma informacija o nepo-
srednem sodelovanju s proizvajalci vozil iz
tujine.

Ponudba naj vsebuje tudi eventualno do-
kazilo oziroma izjavo o pokritosti uvoza vo-
zil z izvozom izdelkov slovenske proizvod-
nje.

Drugi zahtevani podatki:
– kontaktna oseba za dajanje informacij

v zvezi s ponudbo,
– izjava, da bo ponudnik upošteval pla-

čilne roke v skladu z navodili Ministrstva
za finance t.j. 30 dni in več,

– izjava, da bo ponudnik, pri posamez-
nih pozivih, na zahtevo naročnika, izdal ga-
rancijo za resnost ponudbe in dobro izved-
bo posla (bančna garancija, akceptni nalog,
depozit).

Ponudba naj vsebuje cene v informacijo
naročnika, s posebej specificirano dodatno
opremo.

V ponudbi naj bodo navedeni okvirni
dobavni roki za posamezna vozila.

Ponudbe, ki ne bodo pripravljene v skla-
du z zahtevami razpisa, razpisna komisija
ne bo upoštevala.

Kriteriji za ugotavljanje sposobnosti:
– kvaliteta in zanesljivost vozil,
– ustreznost potrebam uporabnika,
– garnacijsko in izvengarancijsko vzdr-

ževanje ter zagotavljanje rezervnih delov
na področju Slovenije,

– reference in zanesljivost dobavitelja ter
dosedanje izkušnje pri sodelovanju z naroč-
nikom,

– finančni pogoji dobave in dobavni roki,
– dolžina in obseg garancijskih obvez-

nosti,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponuja doba-

vitelj ali tehnične možnosti vozil, ki so za
naročnika zanimive.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, do 13. 1. 1997 do 12. ure.

Kuverta mora biti označena “Ne odpiraj
– javni razpis, št. 308/63-96.

Odpiranje ponudb bo 14. 1. 1997 ob 9.
uri v prostorih MNZ–RS, Visoka policij-
sko-varnostna šola, Kotnikova 8, Ljubljana.

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

Komisija bo obravnavala le ponudbe, ki
bodo prejete pravočasno in bodo pravilno
opremljene. Nepopolne ponudbe bodo izlo-
čene. Prav tako bodo izločene vse ponudbe,
za katere se bo v katerikoli fazi postopka
ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnič-
ne podatke.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notanje zadeve

Št. 20/96 Ob-5180

Antea, d.o.o., Bojsno 31/a, Globoko, ob-
javlja

javni razpis
za izvedbo del: Adaptacija in

sprememba namembnosti prostorov
Hotela Turist v poslovne prostore
1. Naročnik: Antea, d.o.o., Bojsno 31/a,

Globoko.

2. Predmet razpisa: izvajanje gradbe-
no-obrtniških in instalacijskih del pri adap-
taciji in spremembi namembnosti prostorov
Hotela Turist v poslovne prostore.

3. Kraj gradnje: Brežice, Cesta prvih bor-
cev 39.

4. Orientacijska vrednost del: 90,000.000
SIT.

5. Predvideni rok pričetka del: 6. januar
1997.

6. Predvideni rok dokončanja del: 1. 3.
1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena,
– zagotovitev fiksnosti cen,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji,
– krajši rok dokončanja objekta,
– eventualne druge ugodnosti.
8. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago pri prodjetju CRP, d.o.o., Brežice, Finž-
garjeva 1, Brežice.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan med 8. in
10. uro ob predhodnem plačilu stroškov raz-
pisne dokumentacije v višini 45.000 SIT na
žiro račun št. 51620-601-13768 Antea,
d.o.o., Bojsno.

9. Rok za predajo ponudbe je 15. dan od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na
naslov CRP, d.o.o., Brežice, Finžgarjeva 1,
Brežice, javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 13. uri na istem naslovu.

10. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – ponudba Antea”.

11. Ponudba mora biti kompletna.
12. Investitor si pridržuje pravico, da v

primeru sprememb sklene pogodbo z izbra-
nim ponudnikom za sporazumno dogovor-
jeni obseg del.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

14. Vsa dodatna pojasnila lahko ponud-
niki dobijo na CRP, d.o.o., Brežice, Finž-
garjeva 1, 8250 Brežice, tel. 0608/61-746,
tel. faks 0608/62-780, pri Emilu Moškonu,
dipl. inž.

Antea, d.o.o., Globoko

Št. 5176 Ob-5181

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana,
Aškerčeva 5, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za dobavo krožne žage za razrez

kovinskih profilov s priborom
1. Predmet razpisa je dobava krožne ža-

ge za razrez kovinskih profilov s priborom.
2. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 1,300.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– overjeno fotokopijo registracije pod-

jetja in njegove dejavnosti – za samostojne
podjetnike pa overjeno potrdilo pristojnega
organa za dejavnost katere predmet je raz-
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pis, dokument ne sme biti starejši od treh
mesecev od dneva odpiranja ponudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih, pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– referenčno listo,
– čas veljavnosti ponudbe,
– ugodnosti po lastni presoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok in podatke o servisira-

nju,
– ceno FCO sedež kupca izražena v SIT

mora biti fiksna, z vključenim morebitnim
popustom in prometnim davkom ter pogoje
plačila. Cena mora biti oblikovana za plači-
lo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi
računa.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v RS za čas njene
življenjske dobe. Ponudbi naj bo priložen
tudi vzorec servisne pogodbe.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– garancija in servis z odzivnim časom

popravila,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nudi.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
5. Dodatne informacije lahko zainteresira-

ni ponudniki dobijo na FKKT, Aškerčeva 5,
Ljubljana, tel. 17-60-535, Viktor Mihelčič.

6. Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljublja-
na. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – razpis za krožno žago”.

7. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po poteku roka za oddajo pisnih
ponudb ob 8. uri v sejni sobi fakultete na
Aškerčevi 9, v Ljubljani.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

8. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija za odpiranje
ponudb ne bo obravnavala in bodo zavrnje-
ne. Ponudbe, ki v ovojnici ne bodo vsebo-
vale dokumentov iz 3. točke razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo

in kemijsko tehnologijo

Št. 462-01-2/96-19 Ob-5182

Mestna občina Novo mesto, Novo me-
sto, Seidlova cesta 1, 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 oddajo del: izgradnja

infrastrukturnega omrežja po
spremembi ZN Obrtno-industrijska

cona Cikava–gornji del – II. faza

1. Naročnik: Mestna občina Novo me-
sto, Sekretariat za varstvo okolja in urejanje
prostora, Seidlova cesta 1.

2. Predmet razpisa: izgradnja infrastruk-
turnega omrežja po spremembi ZN Obrt-
no-industrijska cona Cikava–zgornji del –
II. faza.

3. Razpisna dokumentacija se nahaja na
Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje
prostora Mestna občine Novo mesto, Seid-
lova cesta 1, soba št. 44 in je zainteresira-
nim ponudnikom dostopna vsak dan od 8.
do 13. ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati vse priloge
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).
Zahteva se overjeno dokazilo o registraciji
podjetja, ki ne sme biti starejše od 90 dni.
Poleg navedenega morajo ponudbe vsebo-
vati še:

– akceptni nalog kot dokazilo za resnost
ponudbe v višini 10% vrednosti del,

– finančno stanje podjetja s podatki, ki
dolgoročno izkazujejo stanje ponudnika,

– podatke o strokovni usposobljenosti
zaposlenih z imenovanjem odgovornih oseb.

Kolikor ponudnik namerava določena
dela oddati v izvajanje podizvajalcem, mo-
ra k ponudbi za vsakega podizvajalca prilo-
žiti tudi njegove reference, registracijo pod-
jetja in podatke o kadrovski zasedbi.

5. Orientacijska vrednost del znaša
50,000.000 SIT.

6. Predvideni pričetek del je februar
1997, predvideni rok za dokončanje del pa
je 31. 4. 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: reference, konkurenčnost cen,
možnost kreditiranja, rok izgradnje, druge
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov na-
ročnika najkasneje 30. dan po objavi javne-
ga razpisa do 12. ure. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti, z identifikacijo po-
nudnika in pripisom: “Ne odpiraj – javni
razpis – izgradnja infrastrukturnega omrež-
ja po spremembi ZN Obrtno-industrijska co-
na Cikava–zgornji del – II. faza”.

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po zaključenem javnem razpisu ob
12. uri v sejni sobi (št. III/67) Mestne obči-
ne Novo mesto, Seidlova cesta 1.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Mestna občina Novo mesto

Ob-5183

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

pripravo projektov v okviru Ljubljana
Zdravo mesto, financiranih iz sredstev
proračuna Mestne občine Ljubljana za

leto 1996
1. Predmet razpisa:
– projekti s področja prehrane, zdravja

otrok, starostnikov in invalidov, varstva
okolja in kakovosti v zdravstvu.

2. Splošni kriteriji, ki jih upoštevamo pri
izbiri predlogov projektov za financiranje so:

– za sredstva se lahko potegujejo izva-
jalci projektov z območja Mestne občine
Ljubljana, ki niso vključeni v sistem redne-
ga financiranja iz proračuna.

3. Merila za izbor:
– reference ponudnika,
– kakovost ponudbe,
– ponudbena cena projekta,
– trajanje izvajanja del.
Prednost pri izbiri ponudnika bodo ime-

le pravne ali fizične osebe, ki s svojim dose-
danjim delom in poznavanjem razpisane
problematike dokazujejo ustrezno strokov-
nost in usposobljenost za izvajanje razpisa-
nih projektov.

4. Naročnik si pridržuje pravico svoje
ocene izbire najugodnejšega ponudnika in
nima nobenih obveznosti do ponudnikov,
kateri ne bodo izbrani kot najugodnejši.

5. Orientacijska vrednost projekta je
6,000.000 SIT.

6. Rok izvedbe: začetek razpisanih del
je predviden v decembru 1996, zaključek pa
v drugi polovici leta 1997.

7. Ponudbe morajo biti sestavljene sklad-
no s pogoji 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Način prijave projektov
Pisne ponudbe, ki morajo biti podpisane,

žigosane in pravilno opremljene je treba
predložiti osebno v tajništvo, Oddelka za
zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova
5/II. nadstropje z oznako “Ponudba za pri-
pravo projektov Ljubljana Zdravo mesto,
javni razpis – ne odpiraj!” Ime in naslov
naročnika do vključno 23. 12. 1996 do
12. ure na naslov.

9. Javno odpiranje ponudb bo 23. 12.
1996 v prostorih Oddelka za zdravstvo in
socialno varstvo, Cigaletova 5/II, Ljubljana
ob 12.30.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo komisiji predložiti pisna pooblastila za
zastopanje pri odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 15 dneh po javnem odpiranju po-
nudb.

11. Dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobite v Mestni občini Ljubljana, Mest-
na uprava, Oddelek za zdravstvo in socialno
varstvo pri dr. Zvezi Cunder Pogačnik, Ci-
galetova 5/II.

Mestna občina Ljubljana

Ob-5184

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro strojne opreme za

kompostarno komunalnih odpadkov na
Vrhniki

1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.

2. Predmet razpisa: traktorsko gnani
obračalnik, traktor in kamionska električna
tehtnica.

3. Ponudniki morajo v ponudbi poleg po-
nudbenega predračuna z upoštevanim pro-
metnim davkom, carinskimi dajatvami in
eventualnimi drugimi stroški, predložiti še:
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– registracijo za dejavnost, v katero spa-
dajo razpisana dela,

– reference za tovrstna dela,
– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe s fiksnimi cenami fco

Vrhnika, deponija odpadkov,
– akceptni nalog v vrednosti 10% po-

nudbe, ki ga investitor vnovči, kolikor iz-
brani ponudnik v roku 15 dni po obvestilu
ne sklene pogodbe za izvedbo del.

4. Pričakovana cena:
– traktorsko gnani obračalnik 2,500.000

SIT,
– traktor 3,500.000 SIT,
– elektronska kamionska tehtnica

7,000.000 SIT.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz 3.

točke tega razpisa,
– fiksnost cen ponudbe,
– plačilo brez avansa,
– plačilni pogoji,
– garancijski roki,
– zagotovitev roka dobave,
– druge ugodnosti ponudnika.
6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, pripravijo ponudbe na osnovi
razpisne dokumentacije ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

7. Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo do 20. 12. 1996 do 13. ure na Obči-
ni Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, na Oddelku za
urejanje prostora in komunalne zadeve.

Cena razpisne dokumentacije znaša
5.000 SIT.

8. Rok dostave ponudbe je 7. 1. 1997 do
13. ure, na naslov Občina Vrhnika, Tržaška
1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečateni ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj! – ponudba za
strojno opremo kompostarne komunalnih
odpadkov Vrhnika”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997
ob 14. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki mora-
jo predložiti pisno pooblastilo za zastopa-
nje.

10. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na oddelku za urejanje prostora in
komunalne zadeve (tel. 755-121, Andrej
Treven, dipl. inž. ali Viktor Razdrh).

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

Ob-5185

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občine
Vrhnika, Oddelek za prostor in komunalne
zadeve, Tržaška 1, Vrhnika, objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo

kompostarne na deponiji odpadkov na
Vrhniki

1. Investitor: Občina Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.

2. Predmet razpisa: izgradnja kompostar-
ne na Vrhniki.

3. Lokacija: deponija odpadkov, Pot na
Tojnice, Vrhnika.

4. Predvideni obseg del:
– izdelava asfaltnega platoja kompostar-

ne dimenzij 80 × 52,50 m s kompletnim
spodnjim ustrojem in kanalizacijo,

– izdelava montažne nadstrešnice iz je-
klenih profilov dimnezij 12 × 6 m.

5. Rok izvedbe del: april 1997.
6. Razpisni pogoji:
– registracijo za dejavnost, v katero spa-

dajo razpisana dela, vključno z odločbo za
izvajanje dejavnosti,

– reference za tovrstna dela,
– dokazila o solventnosti družbe,
– predlog pogodbe,
– podatki o kadrih, ki bodo vodili razpi-

sana dela,
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi inve-

stitorju.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– izpolnjevanje razpisnih pogojev iz 6.

točke tega razpisa,
– fiksnost cen ponudbe,
– plačilo brez avansa,
– plačilni pogoji,
– garancija za izvedena dela,
– zagotovitev rokov izvedbe,
– druge ugodnosti ponudnika.
8. Orientacijska vrednost investicije je

17,000.000 SIT.
9. Ponudniki, ki želijo sodelovati na jav-

nem razpisu, pripravijo ponudbe na podlagi
razpisne dokumentacije, ter v skladu z 12.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94).

10. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo do 20. 12. 1996 do 13. ure
na Občini Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, na
Oddelku za urejanje prostora in komunalne
zadeve. Cena razpisne dokumentacije znaša
4.000 SIT.

11. Rok dostave ponudbe je 7. 1. 1997
do 12. ure na naslov Občina Vrhnika, Tr-
žaška 1, 1360 Vrhnika, v zaprti in zapečate-
ni ovojnici z oznako “Ne odpiraj! – ponud-
ba za izgradnjo kompostarne komunalnih
odpadkov Vrhnika”.

12. Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997
ob 13. uri v sejni sobi Občine Vrhnika, Tr-
žaška 1, Vrhnika. Na odpiranje ponudb so
vabljeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.

13. Vse informacije v zvezi z razpisom
dobite na oddelku za urejanje prostora in
komunalne zadeve (te. 755-121, Andrej Tre-
ven dipl. inž. ali Viktor Razdrh).

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

Občina Vrhnika

Ob-5188

Občina Bohinj, Triglavska 35, Bohinj-
ska Bistrica, na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za urejanje

smučarskih tekaških prog na območju
Občine Bohinj

1. Naročnik: Občina Bohinj, Triglavska
35, Bohinjska Bistrica.

2. Predmet razpisa
Izbira izvajalca za urejanje smučarskih

tekaških prog na območju Občine Bohinj,
in sicer:

2.1 po Spodnji Bohinjski dolini,
2.2 na območju Ukanca in Fužnarskega

zaliva,
2.3 po Zgornji Bohinjski dolini,
2.4 na območju Koprivnik–Gorjuše.
3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak delovnik od dneva obja-
ve v prostorih Občine Bohinj, Triglavska
35, Bohinjska Bistrica (I. nadstropje) med
8. in 14. uro. Dodatna pojasnila dobijo po-
nudniki na Občini Bohinj pri tajniku Občine
Bohinj, Dušanu Vučku (tel. 721-861).

4. Vsebina razpisa
Ureditev in urejanje smučarskih tekaš-

kih prog za potrebe rekreativnega smučar-
skega teka na območju Občine Bohinj. Ure-
janje tekaških prog obsega naslednja dela:
ureditev smučarskih tekaških prog,  vzdrže-
vanje oziroma urejanje tekaških prog, ozna-
čitev smučarskih tekaških prog.

5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
skupaj 1,600.000 SIT, in sicer:

5.1 po Spodnji Bohinjski dolini –
600.000 SIT,

5.2 na območju Ukanca in Fužnarskega
zaliva , 200.000 SIT,

5.3 po Zgornji Bohinjski dolini –
600.000 SIT,

5.4 na območju Koprivnik–Gorjuše –
200.000 SIT.

6. Pričetek opravljanja storitev: takoj po
podpisu pogodbe.

7. Čas opravljanja storitev: pogodba se
bo sklenila za dobo enega leta oziroma za
zimsko turistično sezono 1996/97 z mož-
nostjo podaljšanja.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– tehnična opremljenost za tovrstne sto-

ritve,
– kadrovska usposobljenost za tovrstne

storitve,
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta storitev,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik ni dolžan izbrati kot najugod-

nejšo ponudbo tisto, ki vsebuje najnižjo ce-
no, temveč presoja izbiro izvajalca z zgoraj
opisanimi pogoji. Naročnik si pridružuje
pravico, da lahko za opravljanje storitev iz
tega razpisa izbere več ponudnikov.

9. Vsebina ponudbe
Ponudbe morajo biti izdelane na način,

ki ga določa 12. člen  odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
mora obsegati:

1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji,
3. zahtevane reference,
4. ponudbeni predračun, ki mora obse-

gati: predračun del po vrstah del, cenike
strojnih ur,

5. način obračunavanja del,
6. ugodnosti, ki jih ponudnik nudi na-

ročniku.
10. Oddaja ponudb in rok
Ponudba mora biti oddana v enem ovit-

ku. Ovitek s ponudbo mora biti zapečaten in
mora biti na njem naslov naročnika: Občina
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Bohinj, Triglavska 35, Bohinjska Bistrica
ter označba “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis za vzdrževanje smučarskih tekaških
prog.

Rok za oddajo ponudb je 10 dni po obja-
vi tega razpisa v Uradnem listu RS, osebno
najkasneje do 24. 12. 1996 do 9. ure v pisar-
ni tajništva župana Občine Bohinj, Triglav-
ska 35, Bohinjska Bistrica (I. nadstropje).
Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.

11. Odpiranje ponudb bo javno 24. 12.
1996 ob 10. uri v prostorih Občine Bohinj,
Triglavska 35, Bohinjska Bistrica (sejna so-
ba, II. nadstropje). Predstavniki ponudni-
kov morajo pred odpiranjem ponudb pred-
ložiti pisna pooblastila.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 8 dni po odpi-
ranju ponudb.

Občina Bohinj

Ob-5189

Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja – Kolodvorska 15,
1000 Ljubljana objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške strojne opreme

1. Investitor je Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, Ko-
lodvorska 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je nabava in postavi-
tev računalniške strojne opreme IBM ali
Compaq ter programske opreme Novell po
naslednji specifikaciji:

– 1 mrežni server:
varianta A: Pentium 166Mhz, predpom-

nilnik 512KB, pomnilnik 256MB,disk 4 GB,
CD ROM 4-kratna hitrost, enota za arhivi-
ranje minimalno 4GB (DAT ali DLT) s pro-
gramsko opremo, ISDN modem, UPS, mrež-
ni operacijski sistem Novell Netware (do 50
upor);

varianta B: Pentium 166Mhz z možnost-
jo razširitve na več procesorjev, predpom-
nilnik 512KB, pomnilnik 512MB, diski 2
krat 4GB, CD ROM 4-kratna hitrost, enota
za arhiviranje minimalno 8GB (DAT ali
DLT) s programsko opremo, ISDN modem,
UPS, mrežni operacijski sistemom Novell
Netware (do 50 upor);

– načrtovanje in instalacija Ethernet ali
Token ring mreže na UTP ožičenju za ser-
ver, 6 novih in 20 že obstoječih delovnih
postaj, z možnostjo razširitve do 45 delov-
nih postaj;

– 6 delovnih postaj Pentium (spomin od
16MB naprej, disk 1,6GB, 256K predpol-
nilnika, ekran 15” ali 17” SVGA, zaščitni
filtri);

– 3 prenosne računalnike (barvni ekran,
vsaj 8MB spomina, disk 800 MB, interni
PCMCIA modem 14400 ali 28800);

– 4 namizni laserski tiskalniki (3MB, 600
dpi, vsaj 6 strani/minuto).

Prosimo ponudnike, da so ponudbe obli-
kovane po zgoraj navedenem vrstnem redu.

3. Lokacija in dobava opreme so prosto-
ri Kapitalskega sklada pokojninskega in in-
validskega zavarovanja na Dunajski cesti
56 (Bežigrajski dvor). Rok dobave in izved-
be računalniške mreže z novimi in starimi
delovnimi postajami na tej lokaciji je 20.
januar 1997 po principu prevzema na ključ.

Ponudnik mora prevzeti odgovornost za
brezhibno delovanje računalniške mreže in
njeno vzdrževanje.

4. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– podrobna cenovna specifikacija po

komponentah vključno s prometnim dav-
kom,

– rok dobave,
– podatki o garanciji in odzivnem času

servisa,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
Ponudba mora vsebovati poleg doku-

mentacije tudi dokazilo o registraciji po-
nudnika in reference za ugotovitev uspo-
sobljenosti.

5. Ponudniki lahko dobijo podrobnejšo
razlago po predhodnem dogovoru vsak dan,
takoj po objavi tega razpisa od 8. do 14. ure
v prostorih Kapitalskega sklada pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja Mala uli-
ca 5, Ljubljana, pri Rožič Adrijanu. Ogled
obstoječega UTP ožičenja v prostorih Kapi-
talskega sklada pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja na Dunajski cesti 56 (Be-
žigrajski dvor) bo organiziran 18. decembra
1996 ob 11. uri.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo poslati oziroma pred-
ložiti pisno ponudbo najkasneje do 20. 12.
1996 do 10. ure v vložišču ZPIZ, Slovenije,
Kolodvorska 15, Ljubljana. Ponudbo z vso
potrebno dokumentacijo je potrebno dosta-
viti v zapečatenem ovoju z oznako: “Ne
odpiraj. Ponudba za nabavo računalniške
strojne opreme Kapitalskega sklada pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja!”

7. Odpiranje ponudb bo 20. 12. 1996 ob
12. uri v sejni sobi Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja v
6. nadstropju, Mala ulica 5, Ljubljana. Pri-
sotni predstavniki ponudnikov morajo ko-
misiji predložiti pisna pooblastila o zasto-
panju.

8. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za izbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo pisno obveščeni o izboru naj-
ugodnejšega ponudnika.

9. Opcija ponudbe mora biti najmanj 30
dni od dneva odpiranja ponudb.

10. Razpisovalec ponudniku ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

11. Razpis ni obvezujoč za Kapitalskega
sklada pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja.

Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja

Št. 21/96 Ob-5191

Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gorici,
Padlih borcev 13, objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo medicinske konfekcije
1. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.

Franca Derganca” Nova Gorica, p.o., Šem-
peter pri Gorici, Padlih borcev 13.

2. Predmet razpisa:  izbira najugodnej-
šega ponudnika za izdelavo medicinske kon-
fekcije.

3. Vrste artiklov:
a) Operacijski program
Kompresa zelena (cela, preklana), rjuha

zelena, OP plašč-zeleni, OP zelene copate;
kompresa bela (cela, preklana), zavijalka
(bela), bluza, hlače (zeleni, plavi) – skupna
količina naštetih artiklov – okrog 4.000 ko-
sov.

b) Otroška konfekcija
Plenice, povijalni pasovi, spodnje hlače,

igralne hlače, žabe, srajce – razne – skupna
količina ca. 11.000 kosov.

c) Ženska in moška konfekcija
Pižama (bluza, hlače), spalna srajca, sraj-

ca za težke bolnike, dojiljna halja, bolniška
halja – skupna količina ca, 3,200 kosov.

d) Posteljnina
Rjuha, prevleka za vzglavnik, prevleka

za odejo, frotir brisača, posteljno pregrinja-
lo – skupna količina okrog 6.100 kosov.

e) Kuhinjski artikli
Prti, serviete, kuhinjske krpe – skupna

količina ca. 2.400 kosov.
4. Dobava – sukcesivno – razvidna v raz-

pisnih pogojih.
5. Pogoje razpisa lahko dvignete v taj-

ništvu tehnično oskrbovalnega sektorja v ro-
ku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprtih kuvertah v tajništvo tehnično oskr-
bovalnega sektorja z oznako “Za razpisno
komisijo”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu. Rok za odda-
jo ponudb je 20 dni po objavi v Uradnem
listu RS.

7. Merila za najugodnejšega ponudnika:
cena, kvaliteta, reference, način plačila, do-
bavni rok.

8. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pismeno obveščeni.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica

Šempeter pri Gorici

Št. 12908 Ob-5198

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 1996 (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) in navodila o izvrševanju proračuna
(Ur. l. RS, št. 13/96) Zavod Republike Slo-
venije za blagovne rezerve objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup okoli 50.000 ton pšenice
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije

za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

2. Predmet razpisa: nakup pšenice,
– tarifna številka 10.01,
– tarifna oznaka št. 1001.90990.
3. Količina naročila: okoli 50.000 ton.
4. Rok dobave: sukcesivno najkasneje do

15. 3. 1997.
5. Na javnem razpisu lahko sodelujejo le

kapitalske družbe, s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki odkupijo razpisno dokumenta-
cijo.

6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda Re-
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publike Slovenije za blagovne rezerve. Po-
tencialni ponudniki morajo dokumentacijo
odkupiti po ceni 30.000 SIT od objave jav-
nega razpisa v Uradnem listu RS, do 27. 12.
1996 do 14. ure na sedežu Zavoda Republi-
ke Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106/VIII, Ljubljana, v tajništvu, soba št. 1.

Ponudniki prevzamejo odkupljeno raz-
pisno dokumentacijo proti predložitvi pete-
ga izvoda virmana in prispelih sredstev na
račun naročnika. Ponudniki morajo za na-
men odkupa razpisne dokumentacije vir-
mansko nakazati na žiro račun Zavoda Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, št.
50101-603-402300, znesek 30.000 SIT.

Pojasnila k razpisni dokumentaciji po-
nudniki dobijo pri Karmen Verbovšek, tel.
061/16-81-519 ali Jožetu Finku, tel.
061/16-83-555.

7. Okvirna vrednost naročila je 1.500
mio SIT.

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: reference, cena s plačilnimi pogo-
ji, kakovost, rok dobave, možnost kreditira-
nja in posebne ugodnosti.

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč najugodnej-
šega ponudnika izbere v skladu z navedeni-
mi merili.

9. Pisne ponudbe morajo ponudniki do-
staviti v zaprti kuverti z oznako “Javni raz-
pis – pšenica – Ne odpiraj”, na Zavod Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve,
Ljubljana, Dunajska 106/VII, soba št. 1,
9. 1. 1997 do 9. ure.

10. Razpisna komisija začne z odpira-
njem ponudb 9. 1. 1997 ob 9.15.

Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s
pisnim pooblastilom.

11. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu morajo pred dostavo ponudbe
plačati varščino v višini 100 mio SIT na
žiro račun št. 50101-603-402300 pri Agen-
ciji Republike Slovenije Ljubljana in prilo-
žiti ponudbi dokazilo o plačilu ali dokazilo
o zavarovanju zneska varščine z bančno ga-
rancijo, veljavno najmanj do 31. 1. 1997.

Ponudnik iz svojih sredstev plača vse
stroške do podpisa pogodbe, vključno s
stroški sestave ponudbe in položitvi varšči-
ne oziroma stroške garancije.

Varščina bo vsem udeležencem vrnjena
brezobrestno v roku 3 dni po izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

12. Ponudnik mora v ponudbi izpolnje-
vati vse pogoje, določene v razpisni doku-
mentaciji.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev razpisnih pogojev, bo razpisna ko-
misija izločila kot neveljavne. Naročnik bo
izločil iz razpisnega postopka ponudbo ti-
stih oseb, ki so bile pravnomočno kaznova-
ne za prekršek iz 22. člena zakona o blagov-
nih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95) ali ki
imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda
dalj kot 30 dni.

13. Ponudnik je dolžan zagotoviti veljav-
nost ponudbe do 9. 1. 1997, do 16. ure.

14. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno najkasneje do 9. 1. 1997,
do 16. ure.

15. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v treh dneh po obja-
vi najugodnejšega ponudnika, nima pravice

do vračila varščine oziroma bo razpisovalec
vnovčil bančno garancijo.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-5202

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo opreme za
ginekološko ambulanto

1. Pooblaščeni naročnik; Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3.

2. Predmet razpisa: ginekološki stol za
preglede in posege; 2 kom;

– elektrohidravlični sistem za namesti-
tev preiskovalne pozicije z dvigovanjem me-
denice in ročnim spreminjanjem naklona
hrbta,

– samodejno spuščanje sedežne plošče,
– držali za roke,
– naprava za namestitev držal za noge,
– ispiralna posoda,
– držalo za papir,
– nožno stikalo (komplet),
– dvoje držal za noge,
– sedež in naslon podložena ter prevle-

čena s trpežno prevleko, ki vzdrži čiščenje
tudi z dezinfekcijskimi sredstvi.

3. Orientacijska vrednost opreme:
5,000.000 SIT.

4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-
ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41031).

Na morebitna pismena posredovana
vprašanja bo vsem ponudnikom posredovan
pisni odgovor najkasneje 10 dni pred izte-
kom razpisnega roka. Sklicevanje na razne
ustno posredovane informacije se ne bo upo-
števalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco kupec vključujoč montažo,
prometni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila),
– čim krajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok,
– oprema mora biti nostrificirana za slo-

venski trg,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov

v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-

soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z razpisom.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – gin. oprema” ter na ovoj-
nici navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 10. 1.
1997 do 10. ure v tajništvo Splošne bolni-
šnice. Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi
Splošne bolnišnice javno odpiranje prispe-
lih ponudb.

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec

Ob-5194

Republika Slovenija – Občina Piran, na
podlagi razpisa programov javnih del v Re-
publiki Sloveniji za leto 1997, ki ga je dne
29. 11. 1996 razpisal Republiški zavod za
zaposlovanje, objavlja

razpis
za izbiro izvajalca javnih del po

programu komunalnih del v Občini
Piran za leto 1997

1. Naročnik: Občina Piran.
2. Predmet razpisa: izvajanje javnih del

po programu komunalnih javnih del v Obči-
ni Piran za leto 1997.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne na Uradu za premoženje in gospo-
darske javne službe Občine Piran, 8 dni po
objavi razpisa (tel. 066/746-201), ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu 10.000 SIT, na žiro
račun št. 51410-630-90030.

4. Orientacijska vrednost naročila je
9,500.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je 1. 2. 1997 in
zaključek 31. 12. 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– vrednost del,
– fiksnost cene – obvezna,
– reference ponudnika pri tovrstnih de-

lih.
7. Rok za dostavo ponudbe je 12 dni po

objavi razpisa v Uradnem listu RS, in sicer
na naslov: Občina Piran, Urad za premože-
nje in gospodarske javne službe, Tartinijev
trg 2, Piran, s pripisom “Ne odpiraj – razpis
komunalni program javnih del”.

8. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po roku za dostavo ponudb, ob 9. uri
v prostorih Urada za premoženje Piran.

Občina Piran

Št. 31-6/96:1 Ob-5203

Republika Slovenija, Center Vlade za in-
formatiko (v nadaljevanju naročnik) in Sta-
tistični urad Republike Slovenije (v nada-
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ljevanju uporabnik), razpisujeta na podlagi
40. in 91. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96), na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter na podlagi odredbe o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja 1 kompleta

“Telefonskega studia” s 15 delovnimi
mesti za potrebe uporabnika z oznako

“CVI-9610-SURS”
1. Predmet javnega razpisa je dobava in

instalacija “Telefonskega studia” (v nadalje-
vanju TS) za potrebe izvajanja telefonskih
anket v skladu s programom dela uporabnika
v ocenjeni vrednosti 13,000.000 SIT.

 2. TS obsega:
– ISDN telefonsko centralo z vsaj 17

ISDN priključki (15 delovnih mest za anke-
tarje in 2 delovni mesti za nadzornika) ter
možnostjo poznejše razširitve;

– programski paket za vodenje anketira-
nja, ki po potrebi samodejno kliče telefon-
ske naročnike, posreduje vzpostavljene zve-
ze prostemu anketarju ter ki opcijsko zmore
tudi razpoznavo govora (številke ter eno-
stavni odgovori tipa da/ne). Zajem podat-
kov na delovnem mestu anketarja se vrši s
programskim paketom BLAISE, katerega
priskrbi uporabnik, ter ni predmet javnega
razpisa.

Podrobnejši opis in obseg razpisane opre-
me in storitev je razviden iz razpisne doku-
mentacije, ki jo zainteresirani ponudniki lah-
ko dvignejo, s predajo pooblastila podjetja,
od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
do vključno petka 27. 12. 1996, vsak delovni
dan med 10. in 12. uro na naslovu Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana - sprejemna pisarna.

3. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in v skladu z zahtevami, podanimi v
razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti
notranje pečatena z vrvico.

4. Dodatna pojasnila v zvezi s tem jav-
nim razpisom bodo ponudniki, ki so prevze-
li razpisno dokumentacijo, prejeli izključno
na informativnem dnevu, ki bo organiziran
v ponedeljek 6. januarja 1997 ob 14. uri v
sejni dvorani Statističnega urada RS, Vo-
žarski pot 12, Ljubljana. Ponudniki morajo
svoja vprašanja, oziroma zahteve po poja-
snilu dostaviti v pisni obliki najkasneje
3. januarja 1997 do 10. ure v sprejemno pi-
sarno Statističnega urada RS, Vožarski pot
2, Ljubljana ali pa po telefaxu na št.: (061)
216-932, z oznako “Vprašanja za javni raz-
pis CVI-9610-SURS”. Na vprašanja, ki bo-
do dostavljena pozneje, bo naročnik odgo-
voril v okviru časovnih možnosti v pisni
obliki.

Udeleženci informativnega dneva mora-
jo predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki
je prevzelo razpisno dokumentacijo.

Vsem ponudnikom, ki bodo prevzeli raz-
pisno dokumentacijo, bodo ne glede na ude-
ležbo, poslane pisne zabeležke o poteku in
vsebini informativnega dneva.

5. Za pravočasno oddane bodo upošte-
vane samo tiste ponudbe, ki bodo prispele

najkasneje v ponedeljek 13. januarja 1997
do 13. ure v sprejemno pisarno Statistične-
ga urada RS, Vožarski pot 2, Ljubljana.

Za pravilno oddane se bodo upoštevale
samo tiste ponudbe, ki bodo oddane v zape-
čateni ovojnici z navedbo točnega naziva in
naslova ponudnika ter oznakama “Ne odpi-
raj - ponudba” in “Javni razpis
CVI-9610-SURS” ter za katere je ponudnik
prevzel razpisno dokumentacijo v skladu z
2. točko tega razpisa.

Če je posamezna ponudba oddana v več
ovojnicah, morajo biti le-te ustrezno ošte-
vilčene in označene.

6. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb, na katerega so
vabljeni vsi ponudniki, bo v ponedeljek
13. januarja 1997 ob 13.15 v prostorih Sta-
tističnega urada RS, Vožarski pot 2, Ljub-
ljana (sejna soba). Predstavniki ponudnikov,
ki prisostvujejo odpiranju ponudb, morajo
predložiti pismeno pooblastilo za zastopa-
nje.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– izpolnjevanje zahtev iz razpisne doku-
mentacije;

– celovitost ponudbe in “modularnost”
ponujene rešitve;

– ocena ustreznosti zahtevam uporabni-
ka in kvalitete ponujene rešitve;

– dobavni rok (zaželjen je 40-dnevni do-
bavni rok po podpisu pogodbe);

– predložene reference;
– razmerje cena/kvaliteta;
– garancijski rok in ostali garancijski po-

goji;
– program izvedbe šolanja in inštalacij,

ki ga priloži ponudnik k ponudbi;
– ocena morebitnih dosedanjih izkušenj

naročnika pri poslovanju s ponudnikom;
– dodatne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbo,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z merili iz prejšnjega odstavka. Naj-
cenejša ponudba ni nujno najugodnejša. Na-
ročnik tudi ni obvezen izbrati kateregakoli
ponudnika.

8. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni v roku 21 dni od dneva odpiranja
ponudb, to je do 3. februarja 1997.

9. Nepravočasne, nepravilno opremljene
ali nepopolne ponudbe bodo izločene. Prav
tako bodo izločene iz nadaljnega postopka
vse ponudbe, za katere se bo v katerikoli
fazi postopka ugotovilo, da temeljijo na ne-
resničnih navedbah ali podatkih.

10. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg razpisanega dela v primeru,
da ne more zagotoviti dovolj finančnih sred-
stev.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko

Ob-5205

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Urad za standardizacijo
in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana, na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro tipa elektronske kontrolne
naprave za nadzor nad delovanjem

igralnih avtomatov
1. Predmet razpisa je izbira tipa elektron-

ske kontrolne naprave za nadzor nad
delovanjem igralnih avtomatov (v nada-
ljevanju: EKN), kot jo določata pravilnik o
uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
(Ur. l. RS, št. 53/96) ter pravilnik o
meroslovnih pogojih za elektronsko kon-
trolno napravo za nadzor nad delovanjem
igralnih avtomatov (Ur. l. RS, št. 66/96).

2. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo na Uradu RS za standardizacijo
in meroslovje, Kotnikova 6, Ljubljana. Do-
datne informacije o javnem razpisu so na
voljo na tel. št. 061/178-30-00 (Marc Val-
entina), vsak delovni dan od 9. do 11. ure,
do vključno 3. januarja 1997.

3. Ponudbe morajo biti obvezno
predložene na originalni razpisni dokumen-
taciji.

4. Orientacijska vrednost razpisa je
60,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so razvidna iz razpisne doku-
mentacije.

6. Ponudbe morajo biti poslane po pošti
na naslov: Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo, Urad za standardizacijo in
meroslovje, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana
ali oddane osebno v vložišču urada.

Ponudbe morajo prispeti na navedeni
naslov do 8. januarja 1997 do 10. ure.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovo-
jnici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: “Ne odpiraj – Ponudba EKN!”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. januarja
1996 ob 11. uri v Uradu RS za standardizac-
ijo in meroslovje, soba št. 1.18. Predstavni-
ki ponudnikov morajo pri odpiranju ponudb
predložiti pisna pooblastila.

8. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
odpirajo in se vrnejo ponudnikom neod-
prte.

9. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba o dobavi EKN. S pogodbo bo
določen rok za pridobitev certifikata o odo-
britvi tipa merila v skladu z navodilom za
preskus tipa in overitve elektronske kon-
trolne naprave za nadzor nad delovanjem
igralnih avtomatov (Ur. l. RS, št. 66/96).

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
najpozneje v roku 15 dni od dneva odpiran-
ja ponudb.

Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Urad za standardizacijo

in meroslovje, Ljubljana

The Republic of Slovenia, Ministry of
Science and Technology, Standards and
Metrology Institute, Kotnikova 6, Ljublja-
na, Slovenia, Having regard to the provi-
sions of the Decree on the procedure of
carrying out a public tender for putting out
public orders (Official Journal of RS, nos.
28/93 and 19/94), invites this

Public Tender
for the Selection of a Type of Electronic

Data Collecting System for the
Surveillance of Operation of Gambling

Machines
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1. The subject of the tender is the selec-
tion of a type of electronic data collecting
system for the surveillance of gambling ma-
chines (hereinafter: EDCS) as provided by
the Rules concerning the use of gambling
machines outside casinos (OJ of RS, no.
53/96) and the Rules concerning metrologi-
cal requirements for electronic data collect-
ing system for the surveillance of operation
of gambling machines (OJ of RS, no. 66/96).

2. Bidders may collect the tender docu-
mentation at the Standards and Metrology
Institute, Kotnikova 6, SI-1000 Ljubljana.
Additional information in relation with the
public tender is available by telephone no.
061/178-30-00 (Mrs. Marc Valentina), each
working day from 9 to 11 a.m., up to and
including 3 January 1997.

3. Bids shall be submitted exclusively
on the original tender documentation.

4. Approximate value of the tender is
60,000,000 SIT.

5. Criteria for the selection of the most
favourable bidder are given in the tender
documentation.

6. Bids shall be sent to the address: Min-
istry of Science and Technology, Standards
and Metrology Institute, Kotnikova 6,
SI-1000 Ljubljana, or personally handed in
at the SMIS mail room.

Bids should arrive to the given address
by 10 a.m., 8 January 1997.

Bids shall be enclosed in a sealed envelope
bearing the accurate address of the bidder and
the indication: “Do not open – EDCS BID”.

7. Public opening of the bids will take
place at 11 o’clock on 8 January 1997, in
the premises of the Standards and Metrolo-
gy Institute of the Republic of Slovenia,
room no. 1.18. Representatives of the bid-
ders attending the opening shall present their
written authorisations.

8. Bids that are not received by the given
time, or that are incorrectly furnished or
handed in, will be returned to the bidder
unopened.

9. A contract will be concluded with the
selected bidder on the supply of EDCS. The
contract will define the time limit for the
acquisition of type approval certificate for
the measuring instrument in accordance with
the Instruction on pattern evaluation and
verification of electronic data collection sys-
tem for the surveillance of operation of gam-
bling machines. (OJ of RS, no. 66/96).

10. The bidders will be notified on the
outcome at the latest within 15 days from
the date of opening of bids.

Ministry of Science and Tehnology
Standard and Metrology Institute

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 139/96 Ob-5123

Začasna uprava na podlagi 7.3. točke sta-
tuta delniške družbe Mlekopromet, mle-
karstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer, Kolod-
vorska ul. 10, sklicuje

prvo skupščino
delniške družbe Mlekopromet,

mlekarstvo in sirarstvo d.d., Ljutomer,
ki bo v četrtek 16. 1. 1997 ob 14. uri na

sedežu družbe Mlekopromet d.d., Ljutomer,
Kolodvorska ul. 10.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnev-

nega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani

predsednik skupščine, preštevalec glasov in
imenuje notar. Ugotovi se, da je skupščina
sklepčna.

3. Informacija uprave o poteku lastnin-
skega preoblikovanja podjetja.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se predlagani

člani nadzornega sveta, ki zastopajo intere-
se delničarjev.

5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja po predlogu začasnega nadzornega
sveta.

6. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: določi se sejnina članom
nadzornega sveta v predlagani višini.

7. Vprašanja in odgovori.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci ali zastopniki. Pozivamo delničarje, nji-
hove zakonite zastopnike ali pooblaščence,
da najavijo svojo udeležbo na skupščini naj-
pozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
pisni obliki. Pooblastila za zastopanje na
skupščini morajo biti pisna in za čas poob-
lastilnega razmerja shranjena v družbi.

Gradivo za skupščino je vsem delničar-
jem na razpolago v tajništvu uprave na se-
dežu družbe, vsak delovni dan v tednu, med
10. in 12. uro.

Prosimo udeležence skupščine, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja zaradi razdelitve
glasovnic.

Predlogi delničarjev: vabljene prosimo,
da v sedmih dneh od objave sklica skupšči-
ne svoje nasprotne predloge pisno sporočijo
začasni upravi družbe.

Ponovno zasedanje skupščine: če
skupščina ob napovedani uri ne bo sklepč-
na, se skupščina ponovi istega dne ob 15.
uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu
bo skupščina odločala ne glede na višino
zastopanjega osnovnega kapitala.

Mlekopromet d.d.
začasna uprava

Št. 202 Ob-5133

Na podlagi točke B – sedmega poglavja
statuta delniške družbe Koroške pekarne,
d.d., in v skladu z določbami zakona o go-
spodarskih družbah sklicujem

I. skupščino
delniške družbe Koroške pekarne, d.d.,

ki bo v torek, dne 7. 1. 1997, na sedežu
družbe, Koroška c. 2, Dravograd, s pričet-
kom ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju delovnega predsedstva, verifi-
kacijske komisije, zapisnikarja in notarja.

3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.

4. Poročilo o poteku lastninskega preob-
likovanja.

Predlog sklepa: potrdi se poročilo o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

5. Poslovno poročilo družbe.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano

poslovno poročilo družbe za leto 1995, z
informacijo delovanja družbe za leto 1996.

6. Sklep o delitvi dobička za poslovna
leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in ob mnenju začasnega nadzornega sve-
ta se sprejme sklep o delitvi dobička za leto
1993, 1994 in 1995.

7. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane

spremembe statuta.
8. Imenovanje revizorja.
Predloga sklepa: sprejme se predlog zača-

snega nadzornega sveta o imenovanju revizorja.
9. Imenovanje nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o

imenovanju nadzornega sveta.
10. Določitev nagrad za člane nadzorne-

ga sveta.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o do-

ločitvi nagrad za člane nadzornega sveta.
11. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: skupščine se lah-

ko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno
in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščino in glasovalno pravi-
co lahko uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi tako, da jo ta prejme najkasneje 3 dni
pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na
skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupš-
čine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svo-
jo prisotnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Gradivo za skupščino, vključno z bese-
dilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan v upravi družbe,
pri Danici Klemenec, od 10. do 12. ure.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina zopet sestane. V tem pri-
meru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Koroške pekarne, d.d.
začasna uprava

Ob-5162

Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Ke-
mostik, Kamnik, d.d., začasna uprava na zah-
tevo začasnega nadzornega sveta, sklicuje
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1. redno sejo skupščine,

ki bo dne 13. 1. 1997 ob 16. uri na sede-
žu družbe Kemostik, Kamnik, d.d., v Meki-
njah, Molkova pot 10, Kamnik.

Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in da lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, dva preštevalca glasov in potrdi
dnevni red ter izvoli notarja v vlogi zapisni-
karja.

3. Obravnava poročila o lastninskem
preoblikovanju podjetja ter obravnava po-
ročila začasne uprave o poslovanju družbe
v letih 1993 do 1995.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poteku lastninskega preoblikovanja podjet-
ja in poročila o poslovanju v letih 1993 do
1995.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta v predlaganem besedi-
lu.

5. Ugotovitev in predlog delitve dobička
za leta 1993, 1994 in 1995.

Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev dobička.

6. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se vsi člani za-
časnega nadzornega sveta in jim z dne
13. 1. 1997 preneha mandat.

7. Izvolitev rednih članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzor-
nega sveta po predlogu.

8. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: določi se nagrade čla-
nom nadzornega sveta v predlagani višini.

9. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-
ja.

Predlog sklepa: imenuje se revizor po
predlogu začasnega nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kamniku,
Mekinje, Molkova pot 10, v času od 13. 12.
1996 do 13. 1. 1997 vsak delovnik od 10. do
12. ure.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v kadrovsko
splošno službo na sedežu družbe v Kamni-
ku, Mekinje, Molkova pot 10.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje, njihove zastopnike in poob-

laščence prosimo, da zaradi predhodnih teh-
ničnih in organizacijskih priprav za nemo-
ten potek skupščine, vsaj tri dni pred sejo
skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo v
KSS na sedež družbe.

Pooblastila za zastopanje se ob prijavi
dajo v hrambo. Prostor, kjer bo potekala
skupščina, bo odprt 45 minut pred pričet-
kom skupščine, zato prosimo udeležence,
da ob prihodu podpišejo seznam prisotnih

delničarjev oziroma pooblaščencev ter prev-
zamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo in glasovanje na
skupščini.

Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 17. uri
istega dne, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat veljavno sklepala in
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Kemostik, Kamnik, d.d.,
začasna uprava

začasni nadzorni svet

Ob-5186

Predsednik uprave družbe SRP, Družbe
za prestrukturiranje in upravljanje podjetij,
d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, sklicuje na
podlagi 11.3.2 točke statuta družbe SRP,
Družbe za prestrukturiranje in upravljanje
podjetij, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28

2. skupščino delničarjev,
SRP, Družbe za prestrukturiranje in
upravljanje podjetij, d.d., Ljubljana,

Kotnikova 28
ki bo v sredo, 15. januarja 1997 ob 9.30

na sedežu družbe SRP, Družbe za prestruk-
turiranje in upravljanje podjetij, d.d.,  v
Ljubljani, Kotnikova 28,

I. Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in sklepčnosti.
Izvolitev predsednika skupščine.
Imenovanje preštevalcev glasov.
Imenovanje notarja za sestavo zapisni-

ka.
Imenovanje sodnega tolmača in dveh

prič.
2. Sprejem dnevnega reda.
3. Sprejem investicijskega in finančnega

načrta družbe Metalflex, d.o.o.
4. Povečanje osnovnega kapitala druž-

be.
5. Izdaja delnic v nematerializirani obli-

ki.
6. Sprememba statuta družbe SRP, d.d.
II. Predlogi sklepov
K 1. točki dnevnega reda
Imenuje se predsednika skupščine. Ime-

nujeta se dva preštevalca glasov, notar, sod-
ni tolmač in dve zapriseženi priči. Ugotovi
se navzočnost in sklepčnost.

K 2. točki dnevnega reda.
Sprejme se predlagani dnevni red.
K 3. točki dnevnega reda.
Sprejme se investicijski in finančni načrt

družbe Metalflex, d.o.o.
K 4. točki dnevnega reda.
Sprejme se predlagani sklep o povečanju

osnovnega kapitala, poročilo o stvarnem
vložku z mnenjem pooblaščenega revizorja
ter ostali dokumenti, potrebni za izvedbo
povečanja osnovnega kapitala. Direktorja
družbe SRP, d.d., se pooblasti za podpis
pogodbe o izročitvi stvarnega vložka ter
eventualnih drugih dokumentov, potrebnih
za izvedbo ter registracijo povečanja os-
novnega kapitala v sodnem registru.

K 5. točki dnevnega reda
Sprejme se predlagan sklep o izdaji del-

nic v nematerializirani obliki.
K 6. točki dnevnega reda
V skladu z določilom  prvega odstavka

306. člena zakona o gospodarskih družbah

se pooblasti nadzorni svet za spremembo
statuta družbe, ki se nanaša na povečanje
osnovnega kapitala družbe.

III. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. januarja

1997 ob 9.30.
IV. Vpogled v gradivo
Gradivo na podlagi katerega se spreje-

majo v tem sklicu predlagani sklepi, se po-
sreduje vsem delničarjem družbe, v skladu s
statutom družbe.

SRP, Družba za prestrukturiranje
in imenovanje podjetij, d.d.

predsednik uprave

Ob-5199

Na podlagi 283. člena zakona o gospo-
darskih družbah sklicujem

skupščino družbe

v četrtek, dne 16. 1. 1997, z začetkom ob
12. uri, v sejni sobi v pritličju poslovne
stavbe Slovenijalesa v Ljubljani, Dunajska
22, z naslednjim dnevnim redom:

1. Ugovitev udeležbe in določitev notarja.
Predlog sklepa: notarsko funkcijo bo

opravila notarka Nevenka Tory.
2. Sprejem računovodskih izkazov in po-

slovnega poročila za leto 1995.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni sklep

predlagata, da skupščina sprejme računo-
vodske izkaze in poslovno poročilo za leto
1995.

3. Sprejem revizorskega poročila za leto
1995.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni sklep
predlagata, da skupščina sprejme revizor-
sko poročilo revizijske družbe Coopers &
Lybrand za leto 1995.

4. Sprejem poslovnega načrta za leto
1997.

Predlog sklepa: uprava in nadzorni sklep
predlagata, da skupščina sprejme predlaga-
ni poslovni načrt za leto 1997.

5. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1996 in 1997.

Predlog sklepa: nadzorni svet predlaga,
da se revizorja za poslovno leto 1996 in
1997 imenuje revizijska družba Coopers &
Lybrand.

Družba Mobitel je pridobila predhodno
soglasje Vlade Republike Slovenije o po-
slovni politiki družbe.

O vseh točkah dnevnega reda je glasova-
nje javno.

Mobitel, d.d., Ljubljana
direktor

Ob-5124

Začasna uprava družbe Jata Reja d.d.,
Agrokombinatska 84, Ljubljana Polje, v
skladu z 288. členom zakona o gospodar-
skih družbah objavlja

nasprotni predlog

k 8. točki dnevnega reda skupščine Jata
Reja d.d. Ljubljana, ki je sklicana za pone-
deljek dne 23. 12. 1996 ob 13. uri na sedežu
družbe Jata Reja d.d. Ljubljana, Agrokom-
binatska 84, Ljubljana Polje Slovenskega
odškodninskega sklada, d.d. Ljubljana, Ma-
la ulica 5/IV, ki ga je začasna uprava prejela
v zakonitem roku v naslednjem besedilu:
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Predlog sklepa: Drugi odstavek člena
4.7. se spremeni kot sledi:

“Uprava je lahko udeležena pri dobičku,
če bo glede na celotni kapital na dan za-
ključnega računa, dobiček družbe predstav-
ljal donos višji od donosa v sorodnih pod-
jetjih v panogi. Višina nagrade iz dobička
ne sme presegati 5% od dela dobička, ki je
namenjen za izplačilo dividend, ob pogoju,
da so plače usklajene z merili združenja
manager. Uprava lahko del dobička, ki ji ga
dodeli skupščina nameni tudi drugim vodil-
nim managerjem.”

Obrazložitev: Predlagana sprememba je
v skladu z dogovorom o temeljnih izho-
diščih pri skupnem nastopanju skladov v
gospodarskih družbah.

Jata Reja d.d.
začasna uprava

Razne objave

Št. 27/96 Ob-5125

Društvo za prostovoljno delo Most – Ser-
vice Civil International Slovenia vabi k ob-
likovanju programa za leto 1997

organizatorje projektov
s področja pomoči marginaliziranim

socialnim skupinam, ekologije, renovacij
prostorov neprofitnih organizacij ipd.

Projekte lahko prijavijo neprofitne prav-
ne ali fizične osebe. Organizator projekta
mora upoštevati osnovna načela prostovolj-
nega dela – solidarnost, prostovoljnost, po-
moč in samopomoč. Pri izboru projektov
bomo upoštevali upravičenost projekta, dol-
goročni učinek na ožjo in širšo okolico, upo-
rabnost rezultatov in možnosti nadaljevanja
projekta. Prednost bodo imeli novi projekti,
v katere se lahko vključijo prostovoljci in
prostovoljke iz Slovenije in tujine.

Most – SCI bo organizatorju posredoval
prostovoljce in prostovoljke iz Slovenije in
tujine, nudil pomoč pri organizaciji projek-
ta in izobraževanje vodstva, ustrezno pro-
moviral projekte in sodeloval pri iskanju
sponzorjev oziroma financerjev.

Prijavnice so na voljo na sedežu Društva
Most, Breg 12, 1000 Ljubljana, tel.
125-80-67. Zadnji rok za oddajo prijavnic
je torek, 24. december 1996, do 12. ure.

Društvo za prostovoljno delo Most
Ljubljana

Ob-5197

Gospodarska zbornica Slovenije objavlja

javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov v Dravo-

gradu, Mariborska cesta 64, v skupni izmeri
119 m2.

Poslovni prostori so vpisani v zemljiško
knjigo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu,
k.o. Dravograd, vl. št. 373 kot solastniški
delež na parceli št. 1058 – stavbišče-zgrad-
ba, v izmeri 1.147 m2, vse do 1/3 v korist in
na ime Gospodarske zbornice Slovenije.

Navedeni poslovni prostori se nahajajo v
II. nadstropju objekta in obsegajo sprejem-

no pisarno – tajništvo, tri pisarne, sejno so-
bo, kuhinjo in prostor za arhiv. Prostorom
pripada skladišče v kleti objekta.

Pogoji dražbe so:
1. Nakup celote, izklicna cena je na dan

objave 11,195.393,60 SIT, to je
123.000 DEM, plačljivo v tolarski proti-
vrednosti na dan plačila. 60% kupnine se
plača najkasneje do 30. 12. 1997, preosta-
nek je možno plačati z odlogom najkasneje
do 15. 12. 1998, ob zanesljivem zavarova-
nju plačila. Prostori so opremljeni in so na-
prodaj “videno-kupljeno”, skupaj z vso
opremo.

2. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna
ali fizična oseba. Kupec mora komisiji pred
začetkom javne dražbe predložiti izpisek iz
registra in pooblastilo, če je pravna oseba,
oziroma potrdilo o državljanstvu Republike
Slovenije, če je fizična oseba.

3. Varščino v višini 10% izklicne cene
plačajo ponudniki najmanj dva dni pred pri-
četkom javne dražbe na žiro račun št.
50101-637-58127.

4. Uspelemu ponudniku bo varščina upo-
števana v kupnini, ostalim pa bo vrnjena v
roku treh dni brez obresti.

5. Prometni davek ter vse ostale stroške
v zvezi z nakupom nosi kupec.

6. Pogodba z najboljšim ponudnikom bo
sklenjena v 10 dneh po končani javni draž-
bi. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogod-
be ali plačal kupnine, bo pogodba razve-
ljavljena, plačana varščina pa bo zadržana.

7. Zemljiško-knjižne listine, načrti in do-
datne informacije o nepremičninah so na
razpolago v Gospodarski zbornici Sloveni-
je, Slovenska c. 41 v Ljubljani. V času raz-
pisa je možen ogled ob poprejšnjem dogo-
voru z Hermanom Benčanom, tel.
061/126-43-31.

8. Javna dražba bo na sedežu GZS, Ob-
močna zbornica Koroška, Dravograd, Ko-
roška c. 41, dne 19. 12. 1996 ob 10. uri.

Gospodarska zbornica Slovenije

Ob-5201

Občina Postojna objavlja na podlagi sta-
tuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96) in
sklepa občinskega sveta št. 06100/001/96 z
dne 2. 12. 1996

javno dražbo
za prodajo nepremičnin

1. Predmet prodaje so naslednji prostori
in zemljišče:

a) v Planini 111 v izmeri 59,96 m2, parc.
št. 34, vl. št. 482, k.o. Gornja Planina (Po-
šta),

b) v Hruševju 88 v izmeri 41,61 m2, parc.
št. 1138/4, vl. št. 186, k.o. Hruševje (Pošta),

c) v Postojni, Tržaška cesta 22a – klet v
izmeri 25,60 m2 in zemljišče, v izmeri 117
m2, parc. št. 40/2, vl. št. 518, k.o. Postojna.

2. Izklicna cena je določena na podlagi
cenilnega zapisnika in znaša:

– za poslovni prostor pod a) – 5,490.191
SIT,

– za poslovni prostor pod b) – 3,865.799
SIT,

– za kletni prostor in zemljišče pod c) –
979.292 SIT.

3. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne osebe, ki imajo sedež na območju Re-
publike Slovenije in fizične osebe, ki se

izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

4. Dražitelji se morajo pred javno draž-
bo izkazati s potrdilom o plačani varščini
znesku 10% izklicne cene na žiro račun Ob-
čine Postojna, št.52200-630-61215, ki se bo
neuspelim dražiteljem vrnila v roku 8 dni.

5. Prometni davek, stroške cenitve in raz-
pisa ter ostale dajatve, skupaj s stroški za
vpis v zemljiško knjigo plača kupec.

6. 50% kupnine, zmanjšane za znesek
vplačane varščine, poravna kupec ob podpi-
su pogodbe, drugo polovico pa v roku 30
dni po podpisu pogodbe, v nasprotnem pri-
meru se pogodba razdre.

7. Sedanji najemniki poslovnih in klet-
nih prostorov ter zemljišča imajo ob enako
izlicitiranih pogojih prednost nakupa.

8. Dodatne informacije lahko dobijo in-
teresenti na tel. 067/22-617.

9. Javna dražba bo 7. dan po objavi v
prostorih Občine Postojna, in sicer za po-
slovni prostor pod a) s pričetkom ob 8. uri,
za poslovni prostor pod b) s pričetkom ob
8.30, za kletni prostor pod c) pa ob 9. uri.

Občina Postojna

Ob-5200

Studio Consulting, p.o., Likozarjeva 1,
Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo kletnih poslovnih prostorov,

ki se nahajajo v stanovanjski zgradbi na
Bratovševi ploščadi 7. Prostori so zasedeni
z najemnikom in potrebni obnove. Izklicna
cena znaša 4,455.000 SIT.

Javna dražba bo dne 30. 12. 1996 v pro-
storih podjetja na Likozarjevi ulici. Na draž-
bi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.
Dražitelj mora vsaj tri dni pred dražbo pla-
čati varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 50102-601-75116 s pripisom
“za javno dražbo”. Neuspelemu dražitelju
bo varščina vrnjene v treh dneh brez obre-
sti, uspelemu se bo vračunala v kupnino.
Uspeli dražitelj je dolžan skleniti kupno po-
godbo v 8 dneh po dražbi, sicer bo prodaja-
lec zadržal varščino. Celotna kupnina se pla-
ča pred podpisom pogodbe. Prodaja se po
načelu “videno–kupljeno”. Najemnik ima
predkupno pravico. Ogled po dogovoru s
prodajalcem. Prometni davek in stroški pre-
nosa lastništva bremenijo kupca.

Studio Consulting, p.o., Ljubljana

Št. 23021-1-20/96 Ob-5155

Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Poljanska cesta 31, Ljubljana, objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča

Predmet prodaje sta dve parceli št.
1679/2 in 1681/2 v k.o. Portorož v Portoro-
žu, ki v naravi prestavljata nezazidano, ko-
munalno neopremljeno stavbno zemljišče v
skupni izmeri 65 m2. Parcele so vpisane v
zemljiškoknjižnem vložku št. 386 k.o. Por-
torož na zemljiškoknjižnega lastnika Stano-
vanjski sklad Republike Slovenije.

Najnižja ponudbena cena je 200 DEM/m2

v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila. Davek na
promet nepremičnin plača kupec.
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Ponudniki morajo pisno ponudbo oddati
do vključno 20. decembra 1996 v zaprti
ovojnici z oznako “Javno zbiranje ponudb”
na naslov prodajalca.

Ponudniki morajo do izteka roka prijave
nakazati na žiro račun prodajalca
51000-627-7407 varščino v višini 10% na-
vedene najnižje ponudbene cene ter potrdi-
lo o plačani varščini priložiti ponudbi.

Javno odpiranje ponudb bo 24. decembra
1996.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
v treh dneh od prejema sklepa prodajalca,
da je izbran za najugodnejšega ponudnika,
ali ne plača preostanka kupnine v nadaljnjih
osmih dneh, se šteje, da je od ponudbe od-
stopil, plačana varščina pa mu zapade kot
skesnina.

Stanovanjski sklad RS
Ljubljana

Št. 327 Ob-5156

Slovensko narodno gledališče Maribor,
p.o., Slovenska ulica 27, Maribor, 3. 12.
1996 objavlja na podlagi sklepa gledališke-
ga sveta in soglasja Ministrstva za kulturo
Ljubljana

javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je Hala A, Loška uli-

ca 13, Maribor (na bivšem mariborskem sej-
mišču):

– poslovna stavba zgrajena na parc. št.
1911/3 v izmeri 2077 m2,

– in dvorišče, parc. št. 1911/2 v izmeri
869 m2,

k.o. Maribor-Grad, vložna številka 720.
Nepremičnine se prodajajo po načelu

“videno-kupljeno”.
2. Ponujena cena ne sme biti nižja kot

2,292.517 DEM v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

3. Pisne ponudbe lahko oddajo vse ose-
be, ki:

– predložijo potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije (fizične osebe) ali predlo-
žijo potrdilo o registraciji pravne osebe v
Republiki Sloveniji in

– na dan odpiranja ponudb izkažejo, da
so položile varščino v višini 10% izklicne
cene na račun št. 51800-603-31114 pri
Agenciji RS za plačilni promet.

Rok za oddajo ponudb je 15 dni od obja-
ve razpisa v javnih občilih. Odpiranje po-
nudb bo naslednji dan po roku oddaje.

Komisija bo o najboljšem ponudniku od-
ločila v osmih dneh od odpiranja.

Ponudnikom, ki ne bodo uspeli, bo
varščina vrnjena brez obresti v treh dneh po
odločitvi o najboljšem ponudniku.

4. Najboljši ponudnik mora skleniti pi-
sno pogodbo s prodajalcem in upnikoma
Krekovo banko Maribor in zavarovalnico
Maribor v roku osmih dni po izbiri. Če v
tem roku ne sklene pogodbe pripada varšči-
na prodajalcu.

5. Kupec mora plačati kupnino v skladu
s pogoji, ki jih bo dosegel v dogovoru z
obema upnikoma iz točke 4.

6. Prometni davek, druge morebitne da-
jatve in stroške (razen overitve prodajalče-
vega podpisa na pogodbi) plača kupec.

7. Prodajalec si pridržuje pravico odsto-
pa od sklenitve pogodbe.

Vse dodatne informacije so interesen-
tom na voljo pri prodajalcu in po tel.
062/221-421 int. 124 pri Cerkveniču.

Ogled nepremičnine je možen vsak de-
lovni dan med 10. in 13. uro po predhodni
najavi.

Slovensko narodno gledališče, p.o.,
Maribor

Ob-5190

Gradbeno industrijsko podjetje Vegrad,
p.o., Velenje, Prešernova 9a, objavlja

licitacijo

za prodajo 12 samskih sob apartmajev
hotelskega tipa v Ljubljani, Celovška cesta
št. 264, ki obsega:

1. Površina sobe s sanitarijami znaša 22
m2 k vsaki sobi pripada še 12 m2 skupnih in
pomožnih prostorov ter hodnikov.

2. Skupna izklicna cena ene sobe-apart-
maja znaša 50.000 DEM preračunano v SIT
na dan plačila po prodajnem tečaju Banke
Slovenije.

Kupec mora kupnino plačati v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe o prodaji, sicer varšči-
na zapade v korist prodajalca.

Na licitaciji lahko sodelujejo pravne ali
fizične osebe, državljani Republike Slove-
nije, ki bodo do 5. 1. 1997 poslale pisne
ponudbe ter vplačale varščino v višini 10%
izklicne ponudbene cene na žiro račun
52800-601-21532 APPI Velenje.

Kupcu se varščina vračuna v ceno.
Kupec,  ki  ne  bo  uspel  kupiti  sobe,

bo  varščina  brez  obresti  vrnjena  v  roku
8 dni.

Prenos lastninske pravice se opravi po
plačilu kupnine in po sklenitvi kupoprodaj-
ne pogodbe.

Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim kupcem.

Ogled sob bo omogočen vsem interesen-
tom dne 17. 12. 1996 od 10. do 11. ure v
Nastanitvenem centru Lipa Ljubljana, Ce-
lovška 264.

Vse ostale informacije dobite po tel.
063/856-712 int. 141 pri Borisu Jukiču, GIP
Vegrad Velenje, PE Inženiring.

GIP Vegrad, p.o., Velenje

Ob-5168

Skladno s 7. členom statuta Splošne ban-
ke Koper, d.d. in poslovnikom o postopku
prodaje imenskih delnic Splošne banke Ko-
per, vas obveščamo o

prodaji

naslednjih rednih delnic Splošne banke
Koper, d.d.

Prodajalec št. delnic cena

za delnico

Intemin, d.o.o., Koper 6.705 5.800
PFCI, d.o.o., Koper 4.361 5.800
Lama, d.d., Dekani 4.054 5.800

Obstoječi delničarji Splošne banke Ko-
per imajo prednostno pravico odkupa, ki jo
lahko uveljavljajo v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS. Interesenti naj

pošljejo svoje ponudbe na naslov: Splošna
banka Koper, d.d., Oddelek vrednostnih pa-
pirjev, Pristaniška 14, Koper, oziroma na
faks 066/451-369.

Splošna banka Koper, d.d.

Ob-5143

Medicoconsulting, d.o.o., Glavni trg 2,
Maribor, preklicuje štampiljki z vsebino:

MEDICOCONSULTING, d.o.o., Mari-
bor in

– prim. dr. Zmago Turk, spec. fiziater,
reumatolog akupunkturolog.

Ob-5171

Koroška ribiška družina Slovenj Gradec
preklicuje čuvajsko izkaznico in značko z
reg. št. 1013, izdano leta 1994 na ime Mavc
Miro čuvaj KRD Slovenj Gradec.

Ob-5172

Podjetje Arka import-export, d.o.o., Pe-
trovče, preklicuje izgubljeno zavarovalno
polico št. 0395784, ki je bila izdana pri za-
varovalni družbi Adriatic, d.d., Koper.

Dobnik Rudolf, Krmelj 24, Krmelj, pre-
klicuje obrtno dovolenje, št.
038683/0648/00-57/1995. p-72062

Horvat Fredi, Hajdoše 78 c, Hajdina, pre-
klicuje odločbo o obrtnem dovolenju in re-
prezentativno obrtno dovolenje, št.
060187/1879/01-52/1995 z leta 1995.
g-72279

Krapež Marica s. p., Kandijska 49, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list, opravil-
na št. 038/0163-94. g-72224

Litostroj-tovarna turbin, Litostrojska
40, Ljubljana, preklicuje osebno delovno
dovoljenje, št. 0424450699 z dne 13. 11.
1996, izdano na ime Lovrenčič Bojan.
s-72286

MMS d. o. o., Tržaška 132, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila Mazda tip B2500/D/H/4x4, št. šasije
JMZUF8UL200701639, št. motorja
WL278584. p-72037

SŽ d. d. -Žel. invalidsko podj., Kolod-
vorska 11, Ljubljana, preklicuje zavaroval-
no polico, št. AO 343960 za vozilo TAM
190, reg. št. LJ 44-31L. s-72052

SŽ- Sekcija za promet, Trg OF 6, Ljub-
ljana, preklicuje izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, izdano na ime Is-
lamovič Sadika, št. police LJ 2504442045.
s-72134

Sopotnik Trade, Dunajska 103, Ljublja-
na, preklicuje zavarovalno polico št.
390351, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-72089

Zavašnik Robert Tomaž, Spodnje Pirni-
če 56, Medvode, preklicuje odločbo o obrt-
nem dovolenju in reprezentativno obrtno do-
volenje, št. 032968/0796/00-37/1195 z dne
5. 3. 1995. s-72178
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Arzenšek Vladimir, Ulica na Livado 11,
Šmarje, potni list št. AA 848469. p-72044

Auda Andrej, Mladinska ul. 2, Maribor,
potni list št. AA 570879. p-72053

Belak Aleš, Zgornji Tuštanj 11, Morav-
če, potni list št. AA 144791, izdala UE Ljub-
ljana 8. 5. 1992. s-72010

Berić Rajko, Cesta 4. julija 62, Krško,
potni list št. AA 270277. p-72052

Birsa Marij, Branik 12 A, Branik, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 19187.
p-72075

Blaganje Primož, Ravbarjeva ulica 8/a,
Ljubljana, potni list št. AA 18943. s-72065

Božeglav Stojan, Ljuba Šercerja 15, No-
va Gorica, petletno listino po VS, št. AI
87931. p-72092

Costantini Marija, Poljubinj 34, Tolmin,
potni list št. BA 383369. p-72100

Čivović Ismeta, Delavska 4, Maribor,
potni list št. AA 8970. p-72055

Čuka Zdenka, Gotska 9, Ljubljana, potni
list št. AA 146125. p-72015

Demirović Mesud, Cankarjeva 13, Nova
Gorica, potni list št. AA 780347. p-72076

Djuran Romanca, Vodovodna cesta 1,
Logatec, potni list št. BA 473539. s-72038

Drame Slavko, Pečica 32, Podplat, potni
list št. BA 426167. s-72011

Frahm Tomaž, Cesta ob Sori 4, Medvo-
de, potni list št. AA 829519. s-72269

Godnič Marjo, Komen 101, Sežana, pot-
ni list št. BA 049329. p-72042

Grom Nataša, Topniška 70, Ljubljana,
potni list št. BA 288287. p-72083

Gruden Igo, Brilejeva 14, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 17724, s-75020

Habič Bogdan, Kvedrova c. 36, Ljublja-
na, potni list št. AA 273373. s-72266

Hasanović Sabir, Pobrežje 5, Videm ob
Ščavnici, potni list št. AA 989305. p-72016

Hodnik Igor, Polhova ul. 6, Novo mesto,
potni list št. BA 019778. p-72005

Ibrahimovič Mojmir, Ul. Dušana Kvedra
36, Šentjur, potni list št. AA 333661.
p-72025

Ilić Kosta, Pivovarniška 10, Ljubljana,
potni list št. AA 312418. p-72028

Intihar Stanislav, Levec 4/a, Petrovče,
potni list št. BA 097251. s-72182

Jagodič Jan, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
potni list št. AA 674486, izdala UE Ljublja-
na 2. 1. 1993. s-72175

Jauk Janez, Spodnji Slemen 45 A, Ruše,
potni list št. BA 152411. p-72041

Jaušovec Jurij, Žihlava 15, Videm ob
Ščavnici, potni list št. AA 100760. p-72097

Jelić Slavica, Bistra 14, Vrhnika, potni
list št. AA 561535. s-72197

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Jesenšek Radivoj, Zadobrovška cesta 78
B, Ljubljana, potni list št. AA 3328. s-72235

Juhart Cvetka, Gosposvetska 10, Ljub-
ljana, potni list št. AA 19587. s-72069

Kalamar  Ladislav,  Partizanska  ulica
33, Lendava, potni list št. AA 820348.
p-72022

Kalan Darka, Dolenja vas 64, Selca, pot-
ni list št. AA 893847, izdala UE Škofja
Loka. s-721003

Klicov  Štefka,  Ul.  Vide  Pregarčeve
24, Ljubljana, potni list št. BA 218841.
s-72129

Klun Zlatko, Ivančičeva 10, Ankaran,
maloobmejno prepustnico, št. AI 60822.
g-72222

Kokalj Avgust, Podgorica 129, Ljublja-
na, potni list št. BA 334228. s-72242

Kopač Bibiana, Koreno nad Horjulom
17, Horjul, potni list št. BA 16229. s-72031

Koplan Boštjan, Karantanska c. 1, Dom-
žale, potni list št. BA 328241. s-72208

Koražija Ksenija, Lemberg pri Šmarju,
Podplat, potni list št. BA 162388. s-72019

Kotar Franc, Pod Vrtačo 18, Sevnica,
potni list št. BA 353722. p-72079

Lapornik Dejan, Bezovje pri Šentjurju
18, Šentjur, potni list št. AA 967961.
p-72050

Lasan Bernarda, Hladilniška pot 7 v,
Ljubljana, potni list št. BA 248268. s-72204

Leger Katja, Črtomirova ulica 19, Ljub-
ljana, potni list št. BA 165235. s-72075

Lenarčič Vera, Kasaze 12/A, Žalec, pot-
ni list št. AA 0385215. p-72073

Lozej Mojca, Prvačina 203 a, Dornberk,
maloobmejno prepustnico, št. AI 66236.
p-72074

Markoč Monika, Dolnji Slaveči 50 a,
Grad, potni list št. AA 25538. p-72099

Marn Marica, Hudeje 9, Trebnje, potni
list št. BA 406446. s-72232

Martini Matej, Vidova pot 4, Bizeljsko,
potni list št. AA 488662. p-72007

Mavrič Zlatka, Erjavčeva 13, Nova Go-
rica, maloobmejno prepustnico, št. AI
112454. p-72096

Mencinger Alen, Brodarjev trg 11, Ljub-
ljana, potni list št. AA 112262. s-72145

Mihelčič Hilarij, Prapretno 5, Tolmin,
maloobmejno prepustnico, št. AI 35347.
p-72072

Miklavčič Martin, V Murglah 147, Ljub-
ljana, potni list št. AA 952656. s-72289

Mrak Valter, Cankarjeva 4, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI 23123.
p-72095

Munishi Sanije, Škrilje 12, Ig, potni list
št. AA 172555. p-72003

Oven Branko, Udvančeva 31, Ljubljana,
potni list št. AA 113791. s-72233

Penca Habjan Vanja, Šarhova 28, Ljub-
ljana, potni list št. AA 320594, izdala UE
Ljubljana 18. 8. 1992. s-72041

Petek Vlado, Bratovževa ploščad 6,
Ljubljana, potni list št. AA 674971. p-72058

Plavčak Jožef, Zagaj pod Bočem 4, Šmarje
pri Jelšah, potni list št. AA 168008. p-72078

Povšnar Mojca, Kokra 63, Kranj, potni
list št. BA 222754. s-72172

Rahne Mihaela, Trebinjska 5, Ljubljana,
potni list št. AA 333766. p-72084

Rahne Tina, Trebinjska 5, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 971549. p-72085

Ramšak Blaž, Dobrovlje 25, Žalec, potni
list št. BA 0111455. p-72039

Regula Andrej, Kekčeva 11, Ljubljana,
potni list št. BA 379596. p-72002

Rep Miran, Drapšinova ulica 17, Celje,
potni list št. BA 147096. p-72045

Sajko Marija, Plečnikova 5, Maribor,
potni list št. BA 199090. p-72054

Sever Robert, Št. Jurij 132, Grosuplje,
potni list št. BA 260923, izdala UE Grosup-
lje. s-72099

Skrinar Florjana, Kraljeva ulica 13, Ko-
per, potni list št. AA 509506. g-72220

Smrtnik Primož, Na pobočju 2, Lukovi-
ca, potni list št. AA 862419. s-72167

Stantič Cvetko, Franca Baliča 30, Šem-
peter pri G., potni list št. AA 95523. p-72017

Strmšek Urška, Jezero 139, Preserje, pot-
ni list št. AA 716503. s-72271

Šantl Marjeta s. p., Petanjci 95/a, Tišina,
priglasitveni list, opravilna št. 360607/94.
p-72110

Šavli Igor, Volarje 56, Tolmin, potni list
št. BA 093408. p-72051

Šeligo Marjana, Belo 15 a, Šmarje pri
Jelšah, potni list št. BA 093874. p-72119

Šeparovič Anita, Župančičeva ulica 19,
Brežice, potni list št. BA 269768. p-72071

Šibila Marjeta, Koroška c. 105, Maribor,
potni list št. AA 189067. p-7204

Škof Boštjan, C, Andreja Bitenca 143,
Ljubljana, potni list št. AA 460054.
s-72073

Šmuc Bojan, Čečovje 5, Ravne na Ko-
roškem, potni list št. AA 969561. g-72221

Šoro Ibrahim, Ulica Franca Benedičiča
2, Jesenice, potni list št. BA 321642.
p-72021

Štemberger Stanko, Vrbica 21, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 419970. s-72066

Švarc Dominik, Cesta zmage 109, Mari-
bor, potni list št. AA 0279147, izdala UE
Maribor 9. 7. 1992. s-72061

Tabaček Marko, Aškerčeva 30, Šmarje
Sap, potni list št. BA 96234. s-72258

Trošt Silvan, Pivška ulica 4, Postojna,
potni list št. AA 427212. p-72043

Vahtar Boštjan, Cesta 15. aprila 22, Ki-
sovec, potni list št. BA 501288. p-72067

Vehar Boštjan, Partizanska c. 11, Žiri,
potni list št. BA 546012, izdala UE Škofja
Loka 5. 8. 1996. s-72042

Veljković Dragiša, Masarykova 34,
Ljubljana, potni list št. AA 714538. s-72032

Viličič Andrej, Mencingerjeva 75, Ljub-
ljana, potni list št. AA 80455. s-72287

Volčič Andrej, V Mlinu 6, Šempeter pri
G., maloobmejno prepustnico, št. AI 44128.
p-72093

Vošnjak Staša, Ulica bratov Komel 5,
Ljubljana, potni list št. AA 527893. s-72102

Zakrajšek Marta, Krmelj 84, Sevnica,
potni list št. BA 241102. p-72077

Zaveršnik Boštjan, Dragarjeva ulica 16,
Domžale, potni list št. BA 365952. p-72026

Zemljarič Miklavčič Jana, V Murglah
147, Ljubljana, potni list št. BA 497927.
s-72288

Ziberi Bekir, Potrčeva cesta 31, Ptuj, pot-
ni list št. AA 358796. p-72088
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Alijagić Suad, Potrčeva 4, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Srednje šole tehniških
strok in osebnih storitev v Ljubljani leta
1986. 72079

Ambrožič Gorazd, Delpinova 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, iz-
dala UE Nova Gorica. p-72107

Andrejašič Peter, Založnikova ulica 8,
Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1108145, št. reg. 171800. s-72239

Arsič Svetlana, Kržišnikova 2 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37704.
s-72093

Avbelj Urška, Igriška ulica 14, Ljublja-
na, diplomo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdana leta 1988. s-72067

Avguštin Franca, Poletiči 15, Gračišče,
vozniško dovoljenje,, št. 29811. g-72106

Avguštin Neža, Stopno 14 A, Makole,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10520.
g-72153

Balantič Rudi, Obrtniška 7, Šmarca,
Kamnik, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesne šole v Ljubljani. g-72185

Baltič Enver, Vevška 46, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14441.
s-72077

Bassanese Klemen, Posavec 36, Podnart,
dijaško vozovnico, Alpetour Radovljica.
g-72152

Bele Dušan, Glinškova ploščad 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135701, št. reg. 38581. s-72207

Bembič Senka, Zupančičeva 5, Izola, za-
varovalno polico, št. 411810. g-72035

Bernetič Marija, Šared 45, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2612.
p-72046

Bišić Azra, Staretova 26, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28858.
s-72209

Bogdanovski Zlate, Tavčarjeva 5, Jese-
nice, delovno knjižico. g-72274

Bohorč Zdenka, Blagovica 13 c, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13081. s-72045

Bordelius Michel, Slavka Gruma 16, No-
vo mesto, vozniško dovoljenje, št. 25357.
g-72164

Bregar Božo, Miklošičeva ulica 1 V,
Domžale, zaključno spričevalo Gostinske
šole Novo mesto, izdano leta 1978. s-72147

Brelih Anita, Moste 118/a, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19326.
s-72055

Bricelj Andraž, Kajuhova 67, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31595.
s-72080

Bricl Uroš, Gabersko 65 a, Trbovlje, let-
no vozovnico, št. 021-0428 za šolsko leto
1996/1997. p-72064

Brumec Štafanija, Klopce 8 a, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 6284. g-72262

Butina Danijela, Bratovševa ploščad 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 169350. s-72103

Butinar Karel, Trubarjeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 7080. p-72090

Canovič Jožica, Engelsova 42, Maribor,
spričevalo. p-72049

Cencelj Barbara, Pod jezom 27 A, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1996. s-72170

Cimerman Nataša, Štepanjska cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 92236, št. reg. 182479. s-72056

Cimperšek Helena, Gornje Brezovo 5 B,
Sevnica, spričevalo 1. in 2. letnika Gostin-
ske šole Novo mesto. g-72187

Cindrič Tadej, Kajuhova 4, Črnomelj,
indeks, izdala Fakulteta za kemijo in kemij-
sko tehnologijo, oddelek za tehniško var-
nost v Ljubljani leta 1995. s-72085

Cvikl Anton, Dobrteša vas 16 E, Šempe-
ter v Sav. dolini, spričevalo. g-72107

Čater Dean, Mariborska 216, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 32767. g-72251

Čavšović Šero, Kozarša, Prijedor, za-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1977. s-72122

Čeh Martina, Moškanjci 49, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24239.
g-72156

Černivec Jožef, Sp. Gruškovje 16, Pod-
lehnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH.
g-72155

Černivec Simon, Kitni vrh 2 b, Zagra-
dec, dijaško mesečno vozovnico, št. 0440.
s-72180

Čeč Laban Alenčica, Redelonghijeva uli-
ca 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2212, št. reg. 1125. s-72127

Čižmašija Ignac, Gornja Bistrca 54,
Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu,
št. 87/70 z dne 20. 2. 1970. s-72291

Dževerdanović Zoran, Celovška cesta 9,
Celje, diplomo Srednje tehniške šole v Ce-
lju, izdana leta 1988. s-72160

Danetovič Niko, Prešernova cesta 2,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole Šiška. s-72161

Delič Nataša, Sr. Bitnje 52, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078531,
št. reg. 44374, izdala UE Kranj. g-72257

Dimnik Sebastjan, Hladilniška pot 3 b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 213111. s-72142

Dizdarević Hilmija, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
CDEGH, št. S 321062, št. reg. 188200.
s-72070

Dobrič Milan, Prušnikova 12, 1000 Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 15802.
s-72094

Dolenc Franc, Gab. gora 7, Poljane, voz-
niško dovoljenje, št. 6648. g-72024

Dolinar Frančišek, Kandrše 27, Vače,
hranilno knjižico, št. 01-251 in kartico žiro
računa, št. 807011/11/120. p-72065

Dolšina Ivanka, Lanišče 16, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 147938,
S 931742, izdala UE Ljubljana. s-72097

Drakslar Lenart, Visoko 9 c, Visoko,
vozno karto, na relaciji Visoko - Kranj.
g-72199

Drek Ibrahim, Trg Poh. bataljona 7, Ki-
sovec, spričevalo, št. 24, šolsko leto
1982/1983. p-72114

Drek Ismet, Trg Poh. bataljona 7, Kiso-
vec, spričevalo, št. 8, šolsko leto 1982/1983.
p-72113

Duh Vincencija, Pernice 32, Radlje ob
Dravi, delovno knjižico, št. 10602. p-72011

Dumbović Bernarda, Jurčkova cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043102, št. reg. 207475. s-72017

Duškunović Zemila, Šolska ul. 4, Lucija,
Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10247, izdala UE Piran. g-72193

Erhatič Dragica, Pobrežje 93, Videm pri
Ptuju, spričevalo Ekonomske šole Ptuj, šol-
sko leto 1985/1986. g-72249

Erič Sanja, Cesta v Polje V/5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17443.
s-72016

Erjavec Nataša, Tivolska 28, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34858, iz-
dal LPP. s-72236

Erkič Milomir, Runkova ulica 22, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Gradbene šole-
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1985.
s-72123

Erčulj-Brožič Saša, Cesta dolomitskega
odreda 26, Log pri Brezovici, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 9386, izdala UE Vrh-
nika. s-72088

Farič Vojko, Veščica 5/a, Murska Sobo-
ta, študentsko izkaznico. g-72254

Florijančič Andreja, Dilančeva 1, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34946, izdala UE Novo mesto. g-72183

Fojkar Rok, Hosta 1, Škofja Loka, voz-
niško dovoljenje, kat. BCH, št. 19320.
p-72116

Forte Maruša, Kidričeva 2 a, Zagorje ob
Savi, dijaško mesečno vozovnico, izdal LPP.
s-72062

Frahm Tomaž, Cesta ob Sori 4, Medvo-
de, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
185410, št. reg. 130683. s-72268

Gajšek Jelka, Na lipico 2, Šentjur, spri-
čevalo Tekstilne šole v Kranju, šolsko leto
1977/1978, na ime Slemenšek Jelka.
g-72158

Gajšek Marija, Devina 10, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7418. g-72260

Gartnar Alenka, Potoče 6 A, Preddvor,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, iz-
dano leta 1995. s-72210

Gačnik Slavko, Vino 9, Grosuplje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9537.
s-72190

Geljić Jadranka, Šmartinska 135 B, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3957.
s-72044

Glasnović Josip, Goriška 69, Ljubljana,
delovno knjižico. s-72049

Golob Marko, Cankarjeva 38, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14922.
s-72043

Gornik Žiga, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-72064

Gorše Marko, Nadlesk 31, Cerknica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8713. s-72137

Govže Branko, Nemška vas 23, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
1322, izdala UE Ribnica. s-72238

Grandl Zlatko, Šeranova 6, Ptuj, delov-
no knjižico, reg. št. 35172. p-72034

Grošelj Leon, Božidarja Jakca 8, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0396817.
g-72192

Grubar Andrej, Staro Sejmišče 46, Šent-
jernej, dijaško mesečno vozovnico, št.
12599. s-72054
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Hajdič Adam, Ljubljanska 83, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22491.
s-72140

Hartman Petra, Spodnje Bitnje 51, Žab-
nica, indeks Centra za dopisno izobraževa-
nje - Univerzum. g-72112

Hauptman Tomšič Breda, Križna ulica
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 134651, št. reg. 91553. s-72270

Hictaler Jana, C. Ilije Gregorčiča 38, Se-
novo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16003. p-72094

Hirci Nataša, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 29665.
s-72168

Hren Tanja, Cesta pod Slivnico 23, Cerk-
nica, zaključno spričevalo SŠOF. g-72026

Hribar Andrej, Eipprova ulica 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
100756. s-72213

Hribar Andrej, Eipprova 19, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 420263. s-72214

Hribar Tina, Smoletova 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdala Sred-
nja vzgojiteljska in gimnazija Ljubljana leta
1994. s-72039

Hrovat Marija, Podež 2, Podkum, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9513.
p-72115

Hvalec Diter, Vodova 9, Ptuj, diplomo,
št. 1260/86 Fakultete za organizacijske ve-
de v Kranju. g-72195

Imenšek Barbara, Kardeljeva ploščad 5,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24217. s-72215

Iršič Mateja, Kuzmičeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7134.
s-72169

Jager Nada, Tratna 27, Grobelno, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7470.
p-72080

Jakob Ciril, Tomšičeva 24, Rakičan, voz-
niško dovoljenje, št. 29610. p-72111

Jakupovič Adnan, Rožna dolina c. IV/35,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9611. s-72083

Jalovec Martin, Stankovo 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. FB, št. 10895.
p-72063

Jan Gregor, Cankarjeva ul. 23, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 173207.
s-72015

Janc Antonija, Jamova ulica 6, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 10118.
s-72130

Jenko d. o. o., Virmaše 109, Škofja Lo-
ka, zavarovalno polico. g-72114

Jerebic Georg, Panonska ul. 8, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
10984. p-72082

Jerše Andrej, Tugomerjeva ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-72118

Jesenšek Radivoj, Zadobrovška cesta 78
B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1107440, št. reg. 21599. s-72234

Jovanovič Lazar, spričevalo za voznika
motornih vozil Avto šole Ježica Ljubljana.
p-72030

Jug Roman, Srednje Jarše 64, Ljubljana,
kupone k zavarovalni polici, št. 0430668.
s-72051

Jurko Božidar, Aškerčeva 13, Celje, li-
stino, št. 25427. g-72148

Juvan Nataša, M. Zidanška 8 A, Šentjur
pri Celju, spričevalo 8. razreda OŠ F. Mal-
gaja. p-72070

Kalan Marija, Suha 4, Kranj, listino, št.
715145. g-72163

Kapele Maja, Brilejeva ulica 22, Ljub-
ljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole PTT
v Ljubljani, izdano leta 1995. s-72072

Kaplan Nataša, Jurčičeva 74, Žužem-
berk, spričevalo 3. letnika Frizerske šole
vLjubljani. g-72277

Kaurin Matjaž, Ulica bratov Učakar 46,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17697. s-72181

Kavčič Milovan, Partizanska 12 b, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, iz-
dala UE Koper. g-72111

Kavčič Miran, Godešič 17, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Srednje kovinarsko in
cestno prometne šole v Škofji Loki, izdano
leta 1994. s-72283

Kavčnik Gašper, Pot v Sele 20, Borovni-
ca, zavarovalno polico, št. 0411532 - 50
procentni bonus. s-72068

Keglič Barbara, Močle 14, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 316396.
g-72248

Keranovič Edita, Golarjeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26617, izdal
LPP. s-72060

Kerec Karel, Selo 35, Prosenjakovci, de-
lovno knjižico, ser. št. 23597, reg. št. 53172.
p-72013

Kervina Damir, Šujica 51, Dobrova, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 40627. s-72048

Kinkopf Ingrid, Sečovlje 28, Sečovlje,
spričevalo Trgovske šole. g-72023

Kocjan Jožef, Lomanoše 27, Gornja Rad-
gona, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. 1600. p-72031

Kodela Drago, Partizanska 4, Rakičan,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
24505. p-72033

Kodrič Franc, Stojnci 38 B, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 6289.
g-72200

Koella Jolanda, Podjavorškova 9, Celje,
zavarovalno polico, št. 0249880. p-72086

Kokalj Ljudmila, Topolje 5, Selca nad
Škofjo Loko, delovno knjižico. s-72250

Kolar Sašo, Cesta na Brdo 47, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 33538,
reg. št. 39348, izdala UE Kranj. g-72108

Komatar Diana, Trampuževa 5, Medvo-
de, dijaško mesečno vozovnico, št. 32810.
s-72096

Kondardi Avgust, Rusjanov trg 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932591, št. reg. 168964. s-72101

Konec Peter, Starnice 75, Stranice, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške
šole, izdano leta 1993. p-72109

Konjevič Biljana, Briljeva 15, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5649,
izdal LPP. s-72173

Končan Oskar, Trubarjeva cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1244, izdala UE Ljubljana. s-72177

Kopač Jože, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445805. s-72245

Kopač Jože, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 8904898.
s-72281

Koporec Dragica, Izlake, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 1031, izdala UE Za-
gorje ob Savi. p-72009

Koren Marjan, Klopce 19, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 8642. g-72206

Korent Urška, Legen 104 a, Slovenj Gra-
dec, dijaško mesečno vozovnico, št. 20642,
izdal LPP. s-72047

Korošec Pia, Metelkov dvor 4, Grosup-
lje, dijaško mesečno vozovnico, št. 003468.
s-72272

Kovše Jožefa, Ocvirkova ulica 87, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
766868, št. reg. 2394. s-72256

Kozan Elizabeta, Pod smreko 2, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8647. p-72006

Kozlar Tomaž, Seča 70/A, Portorož, li-
stino. g-72223

Kozoderc Renata, Pleterje 14, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19419.
g-72028

Košak Aljoša, Dečkova 25 A, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 35986. p-72118

Košljar Tanja, Cesta v Mestni log 31 a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9255. g-72109

Krajnc Sonja, Stojnci 47, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3394, izdala
UE Ptuj. g-72034

Kramparšek Petra, Kolenov greben 8,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9329, izdala UE Laško. p-72089

Kranjc Tomaž, Podvin 19, Žalec, listino.
p-72091

Kračun Marko, Pristava 9, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, št. 29203. p-72012

Kremžar Luka, Celovška 143, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 41302.
s-72081

Kren Simona, Drganja sela 17, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34780.
g-72186

Krnc Andrej, Ulica M. Šlajmerja 1, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17256.
s-72290

Kruh Ana, Jamova 72, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 25724. s-72076

Kulovec Borut, Vidičeva 18, Maribor, A
test za čoln sport Beograd, sport II YU register
4800 6578, št. 794, letnik 1978. p-72068

Kulovec Borut, Vidičeva 18, Maribor,
račun za čoln sport Beograd, sport II Yu
register 4800 6578, št. 794, letnik 1978.
p-72069

Kunc Marjana, Čebularjeva 2, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo Ekonomske
šole Slovenj Gradec, šolsko leto 1974/1975.
g-72115

Ladišič Josip, Polje 15, Zagorje, listino.
p-72020

Lapanja Metka, Stantetova 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17464.
p-72001

Lavrih Jernej, Stara cesta 18, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 190914.
s-72276

Lavrič Franc, Ig 63, Ig, delovno knjiži-
co. s-72004

Lavrič Franc, Ig 63, Ig, spričevalo III.
letnika Elektro mehanične šole, izdal Center
strokovnih šol v Ljubljani. s-72005
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Lavrič Vanja, Dom in vrt 247A, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8854.
g-72252

Lačen Franc, Osterčeva 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 6593. g-72157

Lebar Pavel, Pot k ribniku 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
228947, št. reg. 90628. s-72196

Leber Žiga, Stražiška 15, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122374,
št. reg. 47225, izdala UE Kranj. g-72246

Lenarčič Tomaž, Bevke 40, Vrhnika, za-
varovalno polico, št. 0430405. s-72071

Levštek Alen, Škapinova 2, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 41315, izdala
UE Celje. p-72027

Lipičar Pahor Emic, Gradnikove brigade
11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, izdala UE Nova gorica. p-72035

Ličen Walter, Zg. Škofije 54/a, Škofije,
zavarovalno polico, št. 0383167. g-72247

Lukić Nedo, Preglov trg 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31838. s-72136

Maglica Ivan, Mengeška c. 14 B, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17166. s-72265

Majdič Jožef, T. Tomšiča 1, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 32057. s-72189

Malneršič Aleš, Turnovše 36, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12672.
s-72139

Marinčič Zvonimir, Močilnikarjeva uli-
ca 11, Ljubljana, 10 delnic M Banke št. 00
191051. s-72003

Marič Štefanija, Frankovo naselje 67,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16221, izdala UE Škofja Loka.
s-72095

Marolt Klemen, Dvorska vas 40, Radov-
ljica, vozovnico, št. 485383, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-72162

Marušič Jordan, Dolinjska c. 52 c, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 5509.
g-72021

Masten Franc, Hum 33, Ormož, spriče-
valo o končani OŠ. p-72112

Matovič Mirjana, IX korpusa 11, Izola,
vozniško dovoljenje, št. 5281. g-72198

Meserko Ivan, Jablaniške Laze 4 a, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
225. s-72217

Mihalič Jožef, Lendavska 257b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 11082.
p-72105

Mihalič Stanko, Stročja vas 62, Ljuto-
mer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5536. p-72019

Mihič Ana, Balinarska pot 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
564954, št. reg. 83753. s-72013

Mijatovič Milomir, Polje cesta VI/20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 389957, št. reg. 125132. s-70009

Mikolič Alenka, Golouhova 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4530.
g-72110

Milošević Danijela, Chengdujska cesta
18, Ljubljana, spričevalo OŠ Prežihov Vo-
ranc. s-72226

Miloševič Borislav, Knezov štradon 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 193040, S 565467, izdala UE Ljubljana.
s-72092

Miloševič Nataša, Ulica Jana Husa 35,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2045. s-72282

Mlakar Simon, Ul. M. Jerina 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 40703. p-72029

Mlinarič Slavko, Cankarjeva 6, Radov-
ljica, zaključno spričevalo, št. 28/79.
g-72202

Moder Branko, Študljanska 80, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20801.
s-72255

Mujkanovič Diana, Novi dom 3 A, Hrast-
nik, delovno knjižico. g-72025

Muller Drago, Na Zavrteh 1, Domžale,
listino. g-72151

Nežmah Karel, Šaleška 20 b, Velenje,
diplomo, št. 92 in potrdilo o strokovnem
izpitu Pedagoške akademije Maribor.
p-72004

Oberč Branko, Mladinska ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 113215, reg. št. 49874. s-72053

Obreza Matjaž, Stantetova 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 24928.
p-72048

Odar Andrej, Šolska c. 5, Mislinja, de-
lovno knjižico. g-72104

Ohnjec Mikolčič Ana, Seidlova 20, No-
vo mesto, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Go-
stinske šole. g-72263

Okanović Abdulah, Glogovac, Cazin,
spričevalo o končani šoli za voznike, št.
2395, izdal Izobraževalni center za tehniške
stroke v Novem mestu, leta 1975. s-72001

Olenik Vili, Vodopivčeva 28 A, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 13758. g-72020

Panić Suzana, Brodarjev trg 2, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-72040

Papst Helena, Erjavčeva pot 3, Ptuj, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3665. s-72084

Pavlič-Levski Patricija, Kunaverjeva 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat., št.
121675, S 886430, izdala UE Ljubljana.
s-72086

Pavlović Jelena, Kajuhova ulica 34 a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-72174

Pavšič Žiga, Kogojeva 4, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4259. s-72218

Pelc Rudolf, Kebetova ul. 23, Ljubljana,
vozno karto- službeno, št. 1062, izdal LPP.
s-72211

Perišič Milorad, Agrokombinatska cesta
13 B, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Adolfa Jakla. s-72007

Pestotnik Srečko, Pšajnovica 6 A, Laze
v Tuhinju, spričevalo o končani šoli za voz-
nike, šolsko leto 1987/1988. s-72037

Petar Marjan, Rakovo 39, Dubrava kod
Šibenika, spričevalo 8. razreda OŠ Franca-
Bukovca Preska. s-72171

Petek Vlado, Bratovževa ploščad 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 928965, št. reg. 135487. p-72059

Peterka Kristjan, Panonska 37, Rakičan,
vozniško dovoljenje, št. 17567. p-72104

Pečar Maša, Ulica v Kokovšek 56, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 26427.
s-72141

Pikelj Metka, Medijske toplice 8, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8367.
p-72103

Pliberšek Iša, Podlibarskega 20, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39109.
s-72241

Požun Nataša, Gabrov trg 19, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19667.
s-72018

Pohlen Ester, Hrastovlje 19, Črni Kal,
vozniško dovoljenje. g-72121

Popovič Veljko, Stantetova 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6251.
p-72047

Povhe Anton, Smlednik 13, Raka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1557.
p-72098

Povšnar Alojz, Zagorje, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. 10213. p-72018

Preželj David, V. Janežič 17, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21350.
s-72240

Purkart Rafael, Kunaverjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 931389, št. reg. 84741. s-72188

Puzovič Judita, Golnik 47, Golnik, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka, na ime
Puzovič Nadja. g-72201

Pušnik Janko, Večje Brdo 18, Dobje pri
Planini, diplomo Srednje šole B. Kidriča,
izdana leta 1985. g-72117

Ražek Marija, Topniška 33, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5689.
s-72046

Rebernik Vili, Titova 76, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, št. 547795. g-72027

Riga Zdenka, Tenetiše 8 a, Golnik, vo-
zovnico, št. 461301, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-72113

Rihtar Matjaž, Matjanova pot 5, Ljublja-
na, zavarovalno polico št. 0376036, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-72194

Rode Aleš, Stara Vrhnika 32, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 296 - kom-
binirana, izdal LPP. s-72002

Rogelj Gašper, Verovškova ulica 54,
Ljubljana, indeks FDV v Ljubljani. s-72131

Rotovnik Jerica, Otiški vrh 68, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, št. 5756.
p-72081

Rotter Aleksandro, Strunjan 122, Porto-
rož, zavarovalno polico, št. 0371121.
g-72022

Rozman Anže, Na griču 38, Kranj, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-72150

Rozman Suzana, Brezje pri Grosupljem
10, Grosuplje, indeks Ekonomske poslovne
fakultete v Mariboru. s-72059

Rutar Mirko, Poljubinj 34, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. S 526658, izdala UE
Tolmin. p-72056

Sakač Drago, Pečke 55, Makole, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCHGE, št. 13038.
g-72154

Samsa Rok, Poklukarjeva ulica 14, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske fakultete v Ljub-
ljani. s-72132

Seferović Muharem, Srbljani, Bihač, za-
ključno spričevalo gradbene šole Ajdovšči-
na, izdano leta 1979. s-72143

Serec Ivana, Fulneška 6, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3375.
p-72106

Sever Robert, Št. Jurij 132, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15810,
izdala UE Grosuplje. s-72098

Shanna van der Oord, Kajuhova 44,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
20822, izdal LPP. s-72176
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Sihanovič Sanel, Cesta v gorice 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico št. 24715,
izdal LPP. s-72006

Simončič Mojca, Brodarjev trg 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2822.
s-72216

Sirk Nataša, Višnjevik 38, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE N-
ova Gorica. p-72014

Skornšek Boštjan, Ravne 82, Šoštanj, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
p-72117

Sladojevič Stana, Vojkova c. 8, Nova
Gorica, delovno knjižico. p-72057

Slovenske žel. SVP Nova G., Kolodvor-
ska 8, Nova Gorica, izkaznico za dodatno
zdravstveno zavarovanje, na ime Mavre K.
št. 2910971505250. g-72205

Sluga Roman, Šarhova ulica 16, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0223612.
s-72280

Sobočan Stanislav, Bučkovci 59, Ljuto-
mer, delovno knjižico, reg. št. 215/92, ser.
št. 230553. p-72032

Staniša Vesna, Gušta 12, Semič, obve-
stilo o opravljeni maturi. g-72036

Stankovič Goran, Vodnikova 64, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8009.
s-72278

Stenovec Gašper, Mavčiče 96 a, Mavči-
če, vozovnico, št. 478774, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-72184

Stokanovič Marko, Košenice 67, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št.
17300. s-72091

Stopar Franc, Florjanska 9, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 204.
p-72101

Stopar Tomaž, Orehovec 10, Kost. /Kr-
ki, indeks Ekonomske poslovne fakultete
Maribor enota Ljubljana. s-72212

Šapla Katja, Hrvatini 216, Ankaran, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 13121.
s-72219

Šebenik Špela, Sp. Rudnik c V/14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34939.
s-72146

Šehič Julija, Trinkova 8 A, Piran, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 11004, izdala
UE Piran. g-72273

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Ko-
njice, zavarovalno polico, št. PV-1 95/95/B.
g-72203

Šepetavc Ferdinand, Trebče 88, Bistrica
ob Sotli, vozniško dovoljenje, št. S 1007540.
s-72165

Šifrer Igor, Jezerska cesta 76 A, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1055841, št. reg. 38008, izdala UE Kranj.
s-72231

Širovnik Vesna, Preglov trg 7, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 33759.
s-72090

Šiško Jan, Kvedrova 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 16784.
s-72078

Škedelj Oegema Janja, Jerančičeva ulica
11, Ljubljana, indeks VŠSD v Ljubljani.
s-72128

Škoberne Silva, Polzela 154, Polzela,
dijaško mesečno vozovnico, št. 5815.
s-72050

Škofic Sanja, Kovorska 15, Tržič, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18167.
s-72057

Škufca Jože, Srebrniče 13, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE No-
vo mesto. s-72105

Šlosar Jožef Branko, Dolenje 9, Jelšane,
listino. g-72135

Šmid Mija, Cegelnica 22 b, Naklo, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-72191

Špacapan Nada, Glagoljaška 16, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 1660, izdala
UE Kranj. g-72116

Štendler Roman, Rut 38, Grahovo, voz-
niško dovoljenje, št. 85817. p-72008

Štih Darko, Mali Tabor 8/b, Hum na Sut-
li, spričevalo o zaključnem izpitu. g-72119

Štrukelj Aljoša, Strahomer 32 a, Ig, di-
jaško mesečno vozovnico, za relacijo Stra-
homer - Ljubljana, kombinirana, izdal LPP.
s-72229

Štupar Rajko, Dvor 61, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 28568. s-72126

Šturm Borut, Novo polje cesta IX 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 101226, S 813213, izdala UE Ljubljana.
s-72138

Šuligoj Ivana, Bača pri Modreju 59, Tol-
min, vozniško dovoljenje, št. S 192269, iz-
dala UE Tolmin. p-72061

Švuderl Zlatka, Godešič 23, Škofja Lo-
ka, spričevalo o končani OŠ Petra Kavčičav
Škofji Loki, izdano na ime Ristič, leta 1984.
g-72159

Tasič Ana, Pot na Fužine 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40192.
s-72230

Tavčar Peter, Novo Polje c XIV/31,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0357323.
g-72264

Tisnikar Janko, Mislinja, vozniško do-
voljenje, kat. ABFGH, št. 7377. g-72120

Todorič Sašo, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27384.
s-72063

Tojič Živko, Glinškova ploščad 22, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
585766, št. reg. 43904. s-72166

Trinkaus Marija, Pokopališka 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BG, št.
49976, S 141394, izdala UE Ljubljana.
s-72082

Trnovec Matej, Polhov Gradec 21, Pol-
hov Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
1553. s-72087

Umek Fedor Anton, Prule 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0365739. s-72058

Urbanec Miriam, Slamnikarska 14, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26240, izdala UE Domžale. s-72087

Utroša Katja, Preglov trg 11, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4875.
s-72008

Vagaja Bojan, Belačeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 195359,
S 653826, izdala UE Ljubljana. s-72125

Vahtar Boštjan, Cesta 15. aprila 22, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, izdala UE Tr-
bovlje. s-72228

Vahtar Boštjan, Cesta 15. aprila 22, Ki-
sovec, potrdilo za voznika motornih vozil,

kat. E, reg. št. 3852-96, izdal Izpitni center
Ljubljana. s-72243

Vajnhandl David, Ul. bratov Mivšek 16,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10587. s-72261

Valentinčič Marija, Most na Soči, voz-
niško dovoljenje, št. S 464147. p-72060

Valenčič Samo, Tbilisijska 160, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 36790.
s-72012

Valjak Ana, Varaždinska 76, Nedelišče,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole. g-72259

Valoči Iztok, Batuje 4, Črniče, vozniško
dovoljenje, št. S 1067115. g-72253

Vasič Milan, Prištinska ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930475, št. reg. 137275. s-72133

Vasič Olivera, Ul. Slavka gruma 3 b,
Novo mesto, spričevalo 1. 2. in 3. letnika.
g-72275

Vertot Nina, Bilečanska 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 748. s-72014

Vertot Nina, Bilečanska 5, Ljubljana, in-
deks Pravne fakultete v Ljubljani. s-72225

Vesel Alojzija, Na pesek 32, Sodražica,
delovno knjižico. g-72244

Vidmar Danijel, Iztokova ulica 10, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37154, S 413038, izdala UE Ljubljana.
s-72237

Vodovnik Rajko, Mušenik 9, Črna, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 6043.
g-72033

Vogrič Tatjana, Trzinska cesta 19, Loka
pri Mengšu, delovno knjižico. s-72030

Volk Janez, Vrhovčeva ulica 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516337, št. reg. 6929. s-72227

Vovk Stojan, Franca Smrduja 9, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
7056. p-72018

Vozlič Terezija, Zgornja Slivnica 14,
Šmarje Sap, delovno knjižico. s-72149

Vurkeljc Boris, Švabičeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, št. S 887446.
s-72074

Zalar Tina, Omahnova 31, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 4297. s-72144

Zdolšek Ana, Ul. skladateljev Ipavce 10,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6950. p-72024

Zorko Franc, Cesta na grad 29, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4658.
p-72102

Zuljan Zdravka, Kozana 40, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala-
UE Nova Gorica. p-72108

Zupan Alenka, Ul. Pavle Medetove 55,
Naklo, indeks VEKŠ Maribor. g-72029

Zupanc Martin, Ritengozd 1, Laško, spri-
čevalo 1. in 2. letnika. p-72023

Žeželj Helena, Kunaverjeva 3, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 31905.
s-72124

Žižek Dušan, Delavska 6, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 14768. p-72036

Žunko Bogdan, Šarkova 4, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10859.
g-72267

Žvanut Tanja, Kersnikova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27776.
s-72179
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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-10434

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/07016 z dne 18. 1. 1995 pri
subjektu  vpisa  MACUS,  Trgovina,  pro-
izvodnja, storitve, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Krakovska 10, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21481/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in spremembo osnov-
nega kapitala, s temile podatki:

Matična št.: 5727405
Osnovni kapital: 1,857.501 SIT
Ustanovitelj: Mačak Dušan, Ljubljana,

Glinškova ploščad 15, vstopil 10. 2. 1993,
vložil 1,857.501 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-15940

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/02443 z dne 15. 5. 1995 pri
subjektu vpisa MLADINSKA KNJIGA
TRGOVINA, d.d., sedež: Slovenska 29,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika, s temile podatki:

Matična št.: 5171555
Oseba, pooblaščena za zastopanje: gene-

ralni direktor Dostal Igor, razrešen 21. 4.
1995; zastopnica Klemenčič-Pantič Vikto-
rija, Ljubljana, Krivec 70, imenovana 22. 4.
1995, kot v. d. generalnega direktorja zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-24779

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/06641 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa PROPAK, podjetje za trže-
nje, ekonomiko in organizacijo poslova-
nja,  Ljubljana,  Celovška  264,  sedež:
Celovška 264, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/02610/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5296579
Osnovni kapital: 1,564.000 SIT
Ustanovitelj: Vaupotič Drago, Ljublja-

na, Glinškova ploščad 27, vstopil 21. 10.
1989, vložil 1,564.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 30. 6. 1995: 2122
Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in
toaletnih potrebščin iz papirja; 3663 Pro-
izvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Ruše-
nje objektov in zemeljska dela; 4512 Razi-
skovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in

štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezevnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
5522 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnsot drugih pro-
metnih agencij; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
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roke porabe; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7430 Tehnični preizkusi in analize; 7440
Ekonomska propaganda; 7484 Druge raz-
novrstne poslovne dejavnosti.

Rg-24870

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/04685 z dne 11. 10. 1995
pod vložno št. 1/26845/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o., s
temile podatki:

Matična št.: 5918219
Firma: TERMINSKA BORZA, d.o.o.,

storitve finančnih trgov, Ljubljana
Skrajšana firma: TERMINSKA BOR-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Slovenska c. 56
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Ljubljanska borza vred-

nostnih papirjev, d.d., Ljubljana, Slovenska
c. 56, vstop 9. 10. 1995, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Torkar Darko, Ljubljana, Kumrovška
3, imenovan 9. 10. 1995, zastopa družbo
brez omejitev. Za posle, ki presegajo 4 mio
SIT, kot tudi za odtujitev nepremičnin druž-
be pa potrebuje soglasje ustanovitelja –
družbenika.

Dejavnost, vpisana dne 11. 10. 1995:
6521 Finančni zakup (leasing); 6711 Stori-
tve finančnih trgov; 80422 Drugo izobraže-
vanje, d.n.

Rg-25075

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10126 z dne 11. 10. 1995 pri
subjektu vpisa BAZA, d.o.o., podjetje za
posredovanje pri uvozu in izvozu blaga,
posredovanje pri prometu blaga in stori-
tev v SFRJ, Ljubljana, Demšarjeva 15,
sedež: Demšarjeva 15, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/02857/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in povečanje os-
novnega kapitala, s temile podatki:

Matična št.: 5328250
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Habjan Leander, Ljublja-

na, Demšarjeva 15, vstopil 21. 11. 1989,
vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-25088

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/12731 z dne 20. 9. 1995 pri
subjektu vpisa ČAČKA, trgovina, d.o.o.,
Podpeč 39/a, Preserje, sedež: Podpeč 39/a,
1352 Preserje, pod vložno št. 1/07455/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo ustanoviteljev, deležev, kapita-
la in uskladitev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5392446
Osnovni kapital: 1,916.620 SIT
Ustanovitelja: Prebil Milan, Preserje,

Podpeč 39a, vstopil 6. 6. 1990, vložil

1,082.120 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Prebil Marjana, Preserje, Podpeč 39a, vsto-
pila 6. 6. 1993, vložila 834.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Košuta Mihaela, iz-
stopila 31. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 20. 9. 1995: 011
Pridelovanje poljščin, vrtnin in okrasnih
rastlin; 174 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 181 Proizvodnja usnjenih oblačil; 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov; 203
Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene
embalaže; 212 Proizvodnja izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 221 Založništvo; 222 Ti-
skarstvo in z njim povezane storitve; 223
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 251 Proizvodnja izdelkov iz gume;
252 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas;
261 Proizvodnja stekla in steklenih izdel-
kov; 285 Površinska obdelava in prekriva-
nje kovin, splošna mehanična dela; 286 Pro-
izvodnja rezilnega in drugega orodja, klju-
čavnic, okovja; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 452 Gradnja objektov in delov
objektov; 453 Inštalacije pri gradnjah; 454
Zaključna gradbena dela; 455 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 501 Trgovina z
motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 511 Posredništvo; 513 Trgovi-
na na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 517 Druga trgovina na de-
belo; 521 Trgovina na drobno v nespeciali-
ziranih prodajalnah, 522 Trgovina na drob-
no z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v
specializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 524 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovi-
na na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 525 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5250 Trgovina na drobno z rablje-

nim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov ši-
roke porabe; 552 Dejavnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 553 Gostinske storitve prehrane;
554 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve
menz ter priprava in dostava hrane (cate-
ring); 602 Drug kopenski promet; 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 633 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 634 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičnnami; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 742 Projektiranje, inže-
niring in tehnično svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 745 Dejavnost agencij za
zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 92511 De-
javnost knjižnic.

Rg-25168

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/03184 z dne 16. 1. 1995 pri
subjektu vpisa ST-ART, Podjetje za trgo-
vino in storitve, d.o.o., Reboljeva 8, Ljub-
ljana, sedež: Reboljeva 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/21579/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo dejavnosti, s
temile podatki:

Matična št.: 5717019
Osnovni kapital: 1,501.000 SIT
Ustanovitelja: Uderman Boris, vložek

1,350.000 SIT in Uderman Tanja, vložek
150.100 SIT, oba Ljubljana, Reboljeva 8,
vstopila 26. 1. 1993, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana dne 16. 1. 1995: 2225
Druge s tiskarstvom povezane storitve; 4531
Električne inštalacije; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 9233 De-
javnost sejmišč in zabaviščnih parkov.

Rg-25215

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/08365 z dne 21. 7. 1995 pri
subjektu vpisa ZNAKOM, Kovinska ga-
lanterija, podjetje za proizvodnjo, trgo-
vino in posredništvo izdelkov kovinske in
plastične galanterije, d.o.o., Ljubljana, se-
dež: Na Gaju 41, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/14661/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala in dejavnosti, s temile po-
datki:

Matična št.: 5544076
Osnovni kapital: 2,557.000 SIT
Ustanovitelj: Cankar Aleš, Ljubljana, Na

Gaju 41, vstopil 22. 1. 1992, vložil
2,557.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1995:
11300 Kovinsko-predelovalna dejavnost;
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70323 Kovinsko in elektrotehnično blago;
13400 Grafična dejavnost; 13900 Proizvod-
nja raznovrstnih izdelkov; 70120 Trgovina
z neživilskimi proizvodi na drobno; 70220
Trgovina z neživilskimi proizvodi na debe-
lo; 70320 Zunanja trgovina z neživilskimi
proizvodi; 90120 Izdelava in popravilo ko-
vinskih izdelkov; 90180 Izdelava in popra-
vila raznovrstnih proizvodov; 90181 Izde-
lava predmetov iz plastičnih mas; 110303
Komercialni posli pri izvajanju funkcije pro-
meta blaga in storitev.

Rg-25266

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/14817 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa LUKEŠ TRADE, podjetje
za trgovino, prevozništvo, gostinstvo, tu-
rizem, Ljubljana, sedež: Tržaška c. 49,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19586/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme, sedeža, družbenikov, po-
večanje osnovnega kapitala ter spremembo
in uskladitev dejavnosti, zastopnika, s temi-
le podatki:

Matična št.: 5653380
Firma: LUGTERS TRADE, podjetje za

trgovino, prevozništvo, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., Ljubljana, WTC – Dunajska
156

Skrajšana firma: LUGTERS TRADE,
d.o.o., Ljubljana

Sedež: Ljubljana, WTC – Dunajska
156

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lukešević Zoran, izstop

10. 10. 1994, Grasch Ljubo, Ljubljana, Ja-
dranska 2, vstopil 14. 10. 1994, vložil
765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lugters Hendrik, Iserlogen, Holand, Unterm
Fondenberg 24, vstop 14. 10. 1994, vložil
735.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lukešević Zoran, razrešen 14. 10.
1994; direktor Grasch Ljubo, imenovan 14.
10. 1994, kot poslovodja zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1995:
15811 Dejavnost pekarn; 1585 Proizvodnja
testenin; 1586 Predelava čaja in kave; 1588
Proizvodnja homogeniziranih živil in diete-
tične hrane; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Pro-
izvodnja piva; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 1730 Plemeni-
tenje tekstilij; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega
perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona
ter papirne in kartonske embalaže; 2123 Pro-
izvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2212 Izdajanje časopisov; 2215 Drugo za-
ložništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223
Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 2451 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 3611 Proizvod-
nja sedeženega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-

izvodnja drugega pohištva, d.n.; 3622 Pro-
izvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
pravila; 5050 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na

debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5261 Tr-
govina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55112 De-
javnost penzionov; 5523 Druge nastanitve
za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v diskote-
kah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74843 Dru-
ge poslovne dejavnosti, d.n.; 9212 Distribu-
cija filmov in videofilmov; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve
za nego telesa; 9305 Druge storitvene de-
javnosti, d.n.

Rg-25273

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/03781 z dne 10. 7. 1995 pri
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subjektu vpisa AVKCIJA, d.o.o., zastopa-
nje,  posredovanje,  prodaja,  Ljubljana,
Stegne 21/c, sedež: Stegne 21/c, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/20676/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, sedeža, spremembo ustanoviteljev, spre-
membo priimka ustanoviteljice, uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, spre-
membo osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5698812
Firma: AVKCIJA, d.o.o., zastopanje,

posredovanje,  prodaja,  Ljubljana,  Tri-
glavska 65

Sedež: Ljubljana, Triglavska 65
Osnovni kapital: 1,550.000 SIT
Ustanovitelji: Grmek Obaha Vera, Ljub-

ljana, Vodnikova 6, vstopila 3. 11. 1992,
vložila 10.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; 3 M, podjetje za svetovanje, inženi-
ring in marketing, d.o.o., Ljubljana, Triglav-
ska 65, vstop 3. 11. 1992, vložek 770.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pilej To-
maž, Ljubljana, Triglavska 65, vstopil 6. 9.
1994, vložil 740.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995: 652
Drugo finančno posredništvo; 703 Poslova-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 921 Filmska in video dejavnost; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-25311

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/11382 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa BENT, izgradnja, oprem-
ljanje, upravljanje in vzdrževanje objek-
tov in opreme, izdelava investicijske opre-
me in trgovina, d.o.o., Dragomelj 82,
Domžale, sedež: Dragomelj 82, 1230 Dom-
žale, pod vložno št. 1/08712/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in poveča-
nje osnovnega kapitala, s temile podatki:

Matična št.: 5417155
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Kopač Janez, Domžale,

Dragomelj 110, vstopil 22. 6. 1990, vložil
375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Resman Alenka, Domžale, Dragomelj 82,
vstopila 22. 6. 1990, vložila 375.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Resman Jože,
Domžale, Dragomelj 82, vstopil 22. 6. 1990,
vložil 750.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-25320

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/06230 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu  vpisa  LUBADAR,  trgovsko  in
proizvodno  podjetje,  d.o.o.,  Komenda,
Gora 2, sedež: Gora 2, 1218 Komenda,
pod vložno št. 1/08100/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah, spremembo družbenikov, os-

novnega kapitala, dejavnosti in zastopnika,
s temile podatki:

Matična št.: 5624738
Firma:  LUBADAR,  trgovsko  in  pro-

izvodno podjetje, d.o.o., Suhadole 2a, Ko-
menda

Skrajšana firma: LUBADAR, d.o.o., Su-
hadole 2a, Komenda

Sedež: Komenda, Suhadole 2a
Osnovni kapital: 2,163.600 SIT
Ustanovitelj: Lah Ferdinand, Komenda,

Suhadole 2a, vstopil 25. 6. 1990, vložil
2,163.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kočar Jože, Kočar Stanislav, Stele Franc in
Zabret Miha, vsi izstopili 21. 4. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stele Franc, razrešen 25. 4. 1994;
direktor Lah Ferdinand, imenovan 25. 4.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost se razširi za: izdelovanje
izdelkov iz voska.

Dejavnost družbe je: fotografske stori-
tve; organiziranje seminarjev, razstav, pred-
stav; trgovina z neživilskimi proizvodi na
debelo in drobno; kooperacija; predelava in
obdelava lesa; snemanja in izdaje video ka-
set; založništvo za lastne potrebe; računal-
niško svetovanje in izdelava programske
opreme; izdelav elektronskih sklopov; razi-
skovalno in razvojno delo; izdelovanje iz-
delkov iz voska.

Rg-25772

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/00490 z dne 3. 10. 1995 pod
št. vložka 1/03535/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo, s temile podatki:

Matična št.: 5914264
Firma: B L T, Inženiring – marketing –

proizvodnja, d.o.o., Idrija
Skrajšana firma: B L T, d.o.o., Idrija
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Idrija, Ul. Sv. Barbare 6
Osnovni kapital: 1,575.226 SIT
Ustanovitelji: Bezeljak Franc, Idrija, Mra-

kova 63, vstopil 28. 8. 1995, vložil 435.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lapajne Ro-
bert, Idrija, Grilčeva 30, vstopil 28. 8. 1995,
vložek 435.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Tratnik Darko, Idrija, Henrika Freyer-
ja 15, vstopil 28. 8. 1995, vložek 705.226
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lapajne Robert, imenovan 28. 8.
1995, v primeru odtujitve in obremenitve
nepremičnin, ki so v lasti družbe, direktor
za tak pravni posel potrebuje sklep skupšči-
ne; Bezeljak Franc, imenovan 28. 8. 1995,
zastopa družbo kot namestnik direktorja. V
primeru odtujitve in obremenitve nepremič-
nin, ki so v lasti družbe, za tak pravni posel
potrebuje sklep skupščine; Tratnik Darko,
imenovan 28. 8. 1995, zastopa družbo kot
namestnik direktorja. V primeru odtujitve
in obremenitve nepremičnin, ki so v lasti
družbe, za tak pravni posel potrebuje sklep
skupščine.

Dejavnost, vpisana dne 3. 10. 1995: 2030
Stavbno mizarstvo; 2811 Proizvodnja kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2875 Proizvodnja drugih ko-

vinskih izdelkov, d.n.; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4534 Dru-
ge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgo-
vina na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje; 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stro-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7415 Upravlja-
nje s holding družbami; 7420 Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnični preizkusi in analize; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Rg-25896

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/01965 z dne 27. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26792/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev k.d., s temile
podatki:

Matična št.: 5898692
Firma:  AVTOSTORITVE  ROGELJ,

avtokleparstvo in trgovina, k.d., Preserje
Skrajšana  firma:  AVTOSTORITVE

ROGELJ, k.d., Preserje
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Preserje, Podpeč 9, Preserje
Osnovni kapital: 1.000 SIT
Ustanovitelja: Rogelj Jože, Preserje,

Podpeč 9, vstopil 23. 3. 1995, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem; Rogelj
Janja, Preserje, Podpeč 9, vstopila 23. 3.
1995, vložila 1.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rogelj Jože, imenovan 23. 3. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 27. 9. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi.

Rg-25907

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/00784 z dne 22. 9. 1995 pod
št. vložka 1/26767/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.o.o., s temile
podatki:

Matična št.: 5893852
Firma: KGH, klima, gretje, hlajenje,

d.o.o., Ljubljana, Kvedrova 11
Skrajšana firma: KGH, d.o.o., Ljublja-

na
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Kvedrova 11
Osnovni kapital: 1,503.800 SIT
Ustanovitelj: Macur Igor, Ljubljana, Gla-

varjeva 47, vstopil 15. 2. 1995, vložil
1,503.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Macur Igor, imenovan 15. 2. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 22. 9. 1995: 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 2971 Pro-
izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 71403 Izpo-
sojanje drugih izdelkov široke porabe; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje.

Rg-25912

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 95/00550 z dne 27. 10. 1995 pri
subjektu vpisa SIG, podjetje za instalaci-
je, d.o.o., Ljubljana, sedež: Kašeljska 48c,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/19598/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5652600
Dejavnost, vpisana dne 27. 10. 1995:

2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za

centralno ogrevanje; 2852 Splošna meha-
nična dela; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 52482
Dejavnost cvetličarn; 6024 Cestni tovorni
promet; 7470 Čiščenje stavb.

Rg-25999

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/05931 z dne 28. 8. 1995 pri
subjektu  vpisa  PINKY,  uvozno  izvozno
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Kraška 18, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/05878/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo usta-
noviteljev, osnovnega kapitala in firme, s
temile podatki:

Matična št.: 5350727
Firma: PINKY, družba za trgovino in

storitve, d.o.o., Ljubljana, Kraška 18
Skrajšana firma: PINKY, d.o.o., Ljub-

ljana, Kraška 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Armič Vinko, Ljubljana,

Kraška 18, vstopil 15. 3. 1990, vložil
1,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Toni Armič Sonja, Ljubljana, Rožna dolina
c. XV/20, vstopila 19. 4. 1994, vložila
60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26016

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/07637 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa THB, podjetje za razvoj,
inženiring in trgovino, d.o.o., Kamnik, se-
dež: Ogrinčeva 9, 1240 Kamnik, pod vlož-
no št. 1/22396/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, ustanovite-
ljev in preoblikovanje iz d.o.o. v k.d., s te-
mile podatki:

Matična št.: 5750164
Firma: THB – HERMAN & Co., pod-

jetje za razvoj, inženiring in trgovino, k.d.
Skrajšana firma: THB – HERMAN &

Co., k.d., Kamnik
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 220.000 SIT
Ustanovitelja: Herman Boris, Kamnik,

Kovinarska 2, vstopil 16. 3. 1993, vložil
215.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Herman Tatjana, Kam-
nik, Kovinarska 2, vstopila 5. 5. 1994, vlo-
žila 5.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-26177

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/15612 z dne 29. 8. 1995 pri
subjektu vpisa NSA, Podjetje za svetova-
nje in trženje, d.o.o., Ljubljana, sedež:
Kmečka pot 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-

no št. 1/18380/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, povečanje osnovnega ka-
pitala in uskladitev dejavnosti, s temile po-
datki:

Matična št.: 5647029
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Nadler Nevenka, Ljub-

ljana, Kmečka pot 18, vstopila 31. 3. 1992,
vložila 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 29. 8. 1995: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 503 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 511 Posred-
ništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 515 Trgovina na debelo z
nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpad-
ki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napra-
vami, priborom; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovi-
na na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 527 Popravila izdelkov širo-
ke porabe; 634 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 711 Dajanje avtomobilov v na-
jem; 712 Dajanje drugih vozil v najem; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721
Svetovanje o računalniških napravah; 722
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 723 Obdelava podatkov; 725 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in račun-
skih strojev ter računalniških naprav; 726
Druge računalniške dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 744 Ekonom-
ska propaganda; 748 Raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Rg-26191

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/16757 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa BRAVHARS, vzdrževanje,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Neubergerjeva 25, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/11420/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo sedeža, ustanoviteljev in zastopni-
kov, s temile podatki:

Matična št.: 5840350
Firma: MALITA BAR, d.o.o.
Sedež: Kamnik, Steletova 25
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bravhar Iztok, izstopil 20.

10. 1994; Gazvoda Anton in Gazvoda Meli-
ta, oba Ljubljana, Hladilniška pot 26b, vsto-
pila 20. 10. 1994, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bravhar Iztok, razrešen 20. 10. 1994,
direktor Gazvoda Anton, imenovan 20. 10.
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1994, zastopa družbo brez omejitev; zastop-
nica Gazvoda Melita, imenovana 20. 10.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Rg-26205

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/16798 z dne 29. 9. 1995 pri
subjektu vpisa GAMA-C, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Pod-
gora 25, Dol pri Ljubljani, sedež: Podgo-
ra 25, 1262 Dol pri Ljubljani, pod vložno
št. 1/10224/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje d.o.o. v d.n.o., spre-
membo družbenikov ter uskladitev in razši-
ritev dejavnosti, s temile podatki:

Matična št.: 5453933
Firma: GAMA – C, CAJHEN IN CA-

JHEN, d.n.o., podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, Podgora 25, Dol pri
Ljubljani

Skrajšana firma: GAMA – C, CAJHEN
IN CAJHEN, d.n.o., Dol pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Cajhen Nataša, vstopila
27. 12. 1990 in Cajhen Viktor, vstopil 20.
12. 1994, oba Dol pri Ljubljani, Podgora pri
Dolskem 25, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cajhen Viktor, imenovan 20. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 29. 9. 1995: 1586
Predelava čaja in kave; 204 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2466 Proizvodnja drugih
kemičnih izdelkov, d.n.; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5540
Točenje pijač in napitkov; 602 Drug kopen-
ski promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 711 Dajanje avtomobilov
v najem.

Rg-27135

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/14957 z dne 24. 10. 1995 pri
subjektu vpisa KABA, trgovina in stori-
tve, d.o.o., Ljubljana, sedež: V Varde 25,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/18059/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, skrajšane firme in sedeža, s
temile podatki:

Matična št.: 5621453
Firma:  KABA,  trgovina  in  storitve,

d.o.o., Ljubljana, Škofjeloška c. 37, Med-
vode

Skrajšana firma: KABA, d.o.o., Med-
vode

Sedež: Medvode, Škofjeloška c. 37.

Rg-27142

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/15059 z dne 8. 11. 1995 pod
št. vložka 1/26960/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev d.n.o., s temile
podatki:

Matična št.: 5869633
Firma:  MOČNIK  IN  ČLANI,  d.n.o.,

mizarstvo, marketing, gostinstvo
Skrajšana firma: MOČNIK IN ČLANI,

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

odgovornostjo
Sedež: Kamnik, Podjelše 3
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelja: Močnik Jožko in Močnik

Pavla, oba Kamnik, Podjelše 3, vstopila 20.
2. 1994, vložila po 3.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Močnik Jožko, imenovan 20. 2.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot član
družbe; zastopnica Močnik Pavla, imenova-
na 20. 2. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev kot članica družbe.

Dejavnost, vpisana dne 8. 11. 1995:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20400 Proizvodnja lesene embalaže; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 36110
Proizvodnja sedežnega pohištva; 36120 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 36130 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
45210 Splošna gradbena dela; 45220 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 45250
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 45310 Električne inštalacije; 45320
Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štu-
katerska dela; 45420 Vgrajevanje stavbne-
ga in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezevnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50403 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila
motornih koles; 51130 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 51170 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51310 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;

51350 Trgovina na debelo s tobačnimi iz-
delki; 51360 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 51380 Trgovina na debe-
lo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 51430 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 51440 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 51470 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 51620 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 52120 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52270 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63300 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 74140 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74200 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 74400 Ekonomska propaganda; 74700
Čiščenje stavb; 74820 Pakiranje; 74832 Fo-
tokopiranje in drugo razmnoževanje.

Rg-27245

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10144 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa KENIKS, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Dom-
žale,  Študljanska  39,  sedež:  Študljan-
ska  39,  1230  Domžale,  pod  vložno  št.
1/16481/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev za zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala, s temile podatki:

Matična št.: 5641632
Osnovni kapital: 1,503.414,67 SIT
Ustanovitelja: Prijatelj Čad Ema in Pri-

jatelj Bojan, oba Domžale, Študljanska 39,
vstopila 13. 4. 1992, vložila po 751.707,34
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-27247

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10166 z dne 30. 6. 1995 pri
subjektu vpisa LAP, Podjetje za storitve,
d.o.o., Prijateljeva 18, Ljubljana, sedež:
Prijateljeva 18, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/02311/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev za zakonom o gos-
podarskih družbah in povečanje osnovnega
kapitala, s temile podatki:

Matična št.: 5293154
Osnovni kapital: 3,463.000 SIT
Ustanovitelj: Lapajne Milan, Ljubljana,

Prijateljeva 18, vstop 10. 9. 1989, vložek
3,463.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27271

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/10682 z dne 14. 7. 1995 pri
subjektu vpisa IMO – TRADE, podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., sedež:
Jožeta Jame 16, 1000 Ljubljana, pod vlož-
no št. 1/13199/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in ustanoviteljev, s temile po-
datki:

Matična št.: 5518296
Skrajšana firma: IMO – TRADE, d.o.o.,

Brezovica
Sedež: Brezovica, V Jami 11, Luko-

vica
Osnovni kapital: 1,685.300 SIT
Ustanovitelja: Trata, d.d., Ljubljana, Jo-

žeta Jame 16, vstop 23. 9. 1991, vložek
2.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Nat-
lačen Boris, Brezovica, V Jami 9, Lukovica,

vstopil 23. 9. 1991, vložil 1,682.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Novak Jože, iz-
stopil 21. 9. 1993.

Rg-27302

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/11389 z dne 10. 7. 1995 pri
subjektu vpisa OTTY, Podjetje za trgo-
vino, proizvodnjo, gostinstvo in storitve,
d.o.o., Škofljica, Pijava Gorica 117, se-
dež: Pijava Gorica 117, 1291 Škofljica,
pod vložno št. 1/20153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala in spremembo zastopnika, s
temile podatki:

Matična št.: 5674085
Osnovni kapital: 1,614.000 SIT
Ustanoviteljica: Jankovič Otilija, Škof-

ljica, Pijava Gorica 117, vstopila 12. 11.
1992, vložila 1,614.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Jankovič Franci, Škofljica, Pijava
Gorica 117, imenovan 30. 4. 1994, zastopa
družbo po posebnem pooblastilu, ki ga izda
direktorica.

Rg-27538

Okrožno sodišče v Ljubljani, je s skle-
pom Srg št. 94/16209 z dne 15. 11. 1995 pri
subjektu vpisa PLEŠKO MEDIA SLOG,
svetovalni inženiring za grafično, založ-
niško in časopisno-založniško dejavnost
ter trženje in design, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Pri mostiščarjih 14, 1000 Ljublja-
na, pod vložno št. 1/06028/00 vpisalo v sod-

ni register tega sodišča spremembo firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah, povečanje osnovnega kapitala in pri-
stop družbenika, uskladitev dejavnosti, s te-
mile podatki:

Matična št.: 5395593
Firma: MEDIA PLEŠKO SLOG, sve-

tovalni inženiring za grafično, založniško
in časopisno-založniško dejavnost ter tr-
ženje in design, d.o.o.

Skrajšana  firma:  MEDIA  PLEŠKO
SLOG, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pleško Edita, vstopila 20.

2. 1990 in Pleško Drago, vstopil 16. 12.
1994, oba Ljubljana, Pri mostiščarjih 14,
vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Dejavnost, vpisana dne 15. 11. 1995:
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2233 Raz-
množevanje računalniških zapisov; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska
propaganda; 7481 Fotografska dejavnost;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejav-
nosti.

Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

prof. dr. JANEZ ŠINKOVEC

EVROPSKO PRAVO
Prvi korak Republike Slovenije pri vstopu v Evropsko unijo je založba ČZ Uradni list RS pospremila z izdajo

nove knjige z naslovom Evropsko pravo. Namenjena je vsem, ki bi se radi v zgoščeni obliki seznanili z

evropskimi inštitucijami, njihovimi pristojnostmi in načinom delovanja.

Poleg osebne izkaznice Evropskega parlamenta, sveta, komisije, sodišča in drugih inštitucij je avtor v knjigi

obširneje predstavil skupno pravo Evropske unije, posebej pa tudi ureditev na posameznih področjih, na

primer: davčne predpise, promet blaga, možnosti za ustanavljanje podjetij, finančne inštitucije, delovnopravne

predpise, prometno ureditev, zunanjetrgovinsko, agrarno, regionalno in kulturno politiko, izobraževanje,

varstvo okolja in varstvo potrošnikov.

Cena 3780 SIT (10369)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


