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Sodni register

CELJE

Rg-30995

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01805 z dne 13. 11. 1995 pri
subjektu vpisa STIL STEP, trgovsko in
proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, Smre-
karjeva 28, sedež: Smrekarjeva 28, Celje,
pod vložno št. 1/02339/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
poslovnih deležev, družbene pogodbe in ti-
pa zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5442087
Osnovni kapital: 2,687.000 SIT
Ustanovitelja: Založnik Andreja in Za-

ložnik Roman, oba iz Celja, Smrekarjeva
28, vstopila 15. 5. 1994, vložila po
1,343.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
ta.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Za-
ložnik Roman, razrešen 15. 5. 1994 kot za-
stopnik in imenovan za direktorja, ki zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-38237

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01511 z dne 28. 3. 1996, pri sub-
jektu vpisa FIS, finančni inženiring in sve-
tovanje, d.o.o., Celje, Trg V. kongresa 7,
sedež: Trg V. kongresa 7, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01441/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala z novimi vložki, spremembo fir-
me, sedeža, družbenikov, zaradi odsvojitve
poslovnega deleža, zastopnikov, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti, s temili podatki:

Matična št. 5405637
Firma: FIS, finančni inženiring in sve-

tovanje, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije 14
Sedež: Celje, Ul. XIV. divizije 14
Osnovni kapital: 11,690.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Andraž, izstopil

1. 3. 1994 in Kovačič Tomislav, Celje,
Škapinova 11, vstopil 1. 3. 1994, vložil
11,690.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ko-
vačič Andraž, razrešen 1. 3. 1994, direktor
Kovačič Tomislav, imenovan 1. 3. 1994, Ce-
lje, Škapinova 11, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 3. 1996: 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega

mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje, ekonomska propaganda; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Pod šifro K/74.12 družba opravlja vse,
razen revizijske dejavnosti.

KOPER

Rg-39527

Okorožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00760 z
dne 14. 5. 1996 pri subjektu vpisa KOMU-
NALNO STANOVANJSKO PODJETJE,
p.o., Sežana, sedež: Partizanska cesta 2,
6210 Sežana, pod vložno št. 1/00325/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje v d.d., spremembo firme, os-
novnega kapitala, ustanoviteljev, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti, tipa zastopnika in vpis članov nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5073260
Firma: KOMUNALNO STANOVANJ-

SKO PODJETJE, d.d.
Skrajšana firma: KSP, d.d., Sežana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 181,175.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložil 70,486.000 SIT; Občina Sežana, Se-
žana, Partizanska c. 4, vložila 44,152.000
SIT; Slovenski odškodninski sklad in Kapi-
talski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., oba iz Ljubljane, Mala
ulica 5, vložila po 13,702.000 SIT; Interna
delitev – državljani po priloženem seznamu
6000, skupaj vložili 27,405.000 SIT; Notra-
nji odkup – državljani po priloženem sezna-
mu 6000; skupaj vložili 11,728.000 SIT; vsi
vstopili 12. 4. 1995, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Iulita Franc, Sežana, Vojkova ulica
5, razrešen 12. 4. 1995, kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja, ki zastopa druž-
bo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Strnad Jože,
Zlobec Dušan, Vrabec Majda, Škrlj Zdenko
in Mohorčič Marjan, vstopili 12. 4. 1995.

Dejavnost, vpisana 14. 5. 1996: 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0141 Storitve za rastlinsko pridela-
vo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških
prog, letališč in športnih objektov; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije

pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukater-
ska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega 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 ru-
šenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 51482 Dejavnost cvetličarn; 51483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
malimi živalmi; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upavlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po pogd-
bi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje,
7420 Projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje
stavb; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 90001 Zbiranje in
odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij,
sežiganje in drugi načini odstranjevanja trd-
nih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi
odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje
čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 9253 Dejavnost botaničnih in ži-
valskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9304
Pogrebne storitve.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo
Ljubljana, št. LP 00326/00651-1995/AK,
vpisana pod opr. št. Srg 760/95 z dne 14. 5.
1996.

Pri dejavnosti 74.12 je izvzeta revizijska
dejavnost.

LJUBLJANA

Rg-38441

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01085 z dne 14. 6. 1995 pod št. vložka
1/26423/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 5895537
Firma: TOYOTA FREY AUTOS, tr-

govsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: TOYOTA FREY AU-

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Resljeva 24
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Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Toyota Frey Austria, Wien,

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

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Umek Gerhard, imenovan 31. 1.
1995, Globoko, Piršenberg 22, poslovodja.

Omejitve: s predhodnim soglasjem
skupščine sme direktor: prodati podjetje ali
njegov bistveni del; pridobiti, prodati in
obremeniti udeležbe na drugih podjetjih;
pridobiti, prodati in obremeniti zemljišča in
stvarne pravice, kakor tudi odločati o novih
gradnjah in vseh spremembah stavb družbe;
izvajati investicije, v kolikor investicijske
nabave ali investicijska dela v enem poslov-
nem letu ne presegajo 500.000 ATS; skle-
pati, spremeniti in končati najemne in za-
kupne pogodbe, katerih odpovedni roki zna-
šajo več kot tri leta in pri katerih letna na-
jemnina znaša več kot 120.000 ATS v
kolikor v tem pogledu ustanoviteljica ne do-
loči drugače; sklepati, spremeniti in končati
delovne pogodbe in pogodbe o delu, v koli-
kor letni dohodek znaša več kot 250.000
ATS ali bi s spremembo ta znesek bil prese-
žen; prevzeti jamstva in garancije za tretje;
najemati kredite; dajati kredite; sporazumi
o starostnem zavarovanju delojemalcev; iz-
vajati volilno upravičenje pri družbah, pri
katerih obstoja najmanj 25% udeležbe te
družbe; sklepati delovne pogodbe na podla-
gi katerih se družba zavezuje za plačilo od-
stotka od prometa ali udeležbe na dobičku;
dajati generalna pooblastila, (npr. poobla-
stila o zastopanju); imenovati revizorja za-
radi kontrole letnega zaključnega računa.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: proku-
rist Erey Friderich, imenovan 31. 1. 1995,
Wien (Dunaj), Landstrasser Gurtel 25/19.

Dejavnost, vpisana dne 14. 6. 1995: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 7110 Da-
janje avtomobilov v najem.

MARIBOR

Rg-41101

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00940 z dne 13. 6. 1996, pri
subjektu vpisa METALNA–SERVIS PKS,
d.o.o., sedež: Zagrebška cesta 20, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/05321/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbenikov, dejavnosti, uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah in
stankardno klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5585082
Firma: METALNA PKS, proizvodnja,

trgovina in storitve, d.o.o.
Ustanovitelji: Metalna Servis, proizvod-

nja in storitve d.o.o., izstop 1. 8. 1995, Sol-
dat Ivan, Miklavž na Dravskem polju, Gaš-
peričeva 10, vložek 765.000 SIT, Ekart Alo-
jz, Maribor, Ruska 1, vložek 397.500 SIT,
oba vstop 3. 2. 1992, odgovornost: ne odgo-

varjata, Praprotnik Vinko, Maribor, Make-
donska 34, vložek 168.750 SIT, Lesjak Jo-
že, Maribor, Radvanjska 122/a, vložek
168.750 SIT, oba vstop 17. 7. 1992, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 13. 6. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in tur-
bin, razen za letala in motorna vozila; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5156 Trgovina na debelo z drugi-
mi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na de-
belo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; ekonomska propagan-
da; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro K 74.14 ne sme družba oprav-
ljati arbitraže in posredovanje v pogajanjih
med managerji in delavci.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 3816/94 Rg-24877

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

Družba ZVAR JEVŠNIK, podjetje za
trgovino, storitve in inženiring, d.o.o., Ve-
lenje, Selo 14, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Jevšnik Viktorja, Maribor, Heroja Bračiča
14, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

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

1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 9. 10. 1995

KRANJ

Srg 659/96 Rg-44149

Družba EUROCONT, proizvodnja, sto-
ritve, inženiring in trgovina, d.o.o., Sp.
Besnica, s sedežem Sp. Besnica 100, Zg.

Besnica, vpisana na reg. vl. št. 1/4960/00
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Čarman Marko in Čarman Marjan, oba Sp.
Besnica 100, 4201 Zg. Besnica.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 4. 9. 1996

LJUBLJANA

Srg 03311/95 Rg-1870

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

Družba COOPING TRANS, transport
in leasing, d.o.o., Begunje pri Cerknici
48, Begunje pri Cerknici, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Cooping Investment,
Aktiiengesellschaft, Vaduz in Vincencij
Bojc, Schiesstatt 29, 8000 München 2, z
ustanovitvenim kapitalom 803.842 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 7. 1996

Srg 033112/95 Rg-1871

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

Družba FILAČ, podjetje za upravljanje
in vzdrževanje stavb, d.o.o., Tržaška c. 118,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 31. 5. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Filač, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

Zoper sklep skupščine o prenehanju druž-
be 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 10. 6. 1996
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Srg 01709/95 Rg-1872

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

Družba AJNA, salon za zdravje in na-
ravno lepoto, d.o.o., Trg prekomorskih
brigad 4, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
31. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bačar Katica, Ljublja-
na, Primožičeva 1, 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 premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 7. 1996

Srg 01707/95 Rg-1873

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

Družba TEDEKER, podjetje za pro-
izvodnjo,  trgovino  in  storitve,  d.o.o.,
Ljubljana,  Endliherjeva  4,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Kopač Zdenka, Endli-
herjeva 4, Ljubljana, z ustanovitvenim ka-
pitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 6. 1996

Srg 01688/95 Rg-1874

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

Družba VODOOPREMA, trgovina in
inženiring, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Črne Marjan, Črnomelj,
Kajuhova 2 in Zorec Klopčič Vida, Ljublja-
na, Kunaverjeva 9, z ustanovitvenim kapi-
talom 100.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se premoženje družbe prenese v ce-
loti 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 5. 7. 1996

Srg 01576/95 Rg-1875

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

Družba DOBER TEK, d.o.o., podjetje
za proizvodnjo in trgovino, Cesta dveh
cesarjev 15, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Verbič Tatjana, Cesta
dveh cesarjev 15, 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 premoženje družbe prenese v ce-
loti na ustanoviteljico.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 1. 7. 1996

Srg 01493/95 Rg-1876

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

Družba SABINA, podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Dobrova, Horjul-
ska 177, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 28. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Branko Rupnik, Horjul-
ska 177, Dobrova, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti druž-
be.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 7. 1996

Srg 00949/95 Rg-1877

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

Družba  VODNO  GOSPODARSKO
PODJETJE HIDROTEHNIK, Mehaniza-
cija, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vodno gospodarsko pod-
jetje HIDROTEHNIK, p.o., Ljubljana, Slo-
venčeva 95, 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 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 23. 4. 1996

Srg 00948/95 Rg-1878

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

Družba  VODNO  GOSPODARSKO
PODJETJE HIDROTEHNIK, Operativa,
d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 95, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 15. 2. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Vodno gospodarsko pod-
jetje HIDROTEHNIK, p.o., Ljubljana, Slo-
venčeva 95, 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 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 23. 4. 1996

Srg 0331/95 Rg-1879

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

Družba   AVTO-SPARK   electronik,
d.o.o., Ljubljana, Zapuška c. br. št. , pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 1. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Levstik Andrej, Ce-
lovška c. 130, Ljubljana in Levstik Elizabe-
ta, Šlosarjeva 14, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na oba ustanovi-
telja v skladu z njunima deležema.
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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. 4. 1996

Srg 19428/94 Rg-1880

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

ERACO, d.o.o., podjetje za trgovino,
gostinstvo, turizem in storitve, Glinškova
ploščad 18, Ljubljana, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 12. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Egon Ravbar, Krivec 84,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se vse ostalo premoženje 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 12. 2. 1996

Srg 19420/94 Rg-1881

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

BEJA FLOR, d.o.o., podjetje za stori-
tveni inženiring in trgovino, d.o.o., Zore
Ragancinove  6,  Ljubljana,  preneha  po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 16. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja družbe sta Alenka in Iztok
Altbauer, Zore Ragancinove 6, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki so-
lidarno prevzemata obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 2. 1996

Srg 09997/94 Rg-1882

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

Družba SPIDER, podjetje za trgovino,
zunanjetrgovinski promet in zastopniške
posle, d.o.o., Medvode, Klanska 17, pre-

neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Njeboša Drobnjaković,
Klanska 17, Medvode, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 3. 1995

Srg 09989/94 Rg-1883

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

Družba STRD, podjetje za proizvod-
njo, svetovanje in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Ul. Stare pravde 5, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Kobe, Ulica stare
pravde 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 9.100 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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. 3. 1995

Srg 08471/94 Rg-1884

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

Družba RIHTAR INTERNATIONAL,
storitveno podjetje, d.o.o., Radomlje, Pe-
lechova 61, Preserje, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine dne
23. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Grega Rihtar, Pelechova
61, Preserje, z ustanovitvenim kapitalom
249.752 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
249.752 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Rihtar Grego.

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. 3. 1995

Srg 8412/94 Rg-1885

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

MOHAR, podjetje za promet z nepre-
mičninami in komunalno urejanje zem-
ljišč, d.o.o., Ljubljana, Medvedova 25, reg.
št. vl. 1/07607/00 preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 10. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vasja Mohar, Ljublja-
na, Jurčičev trg 3, Ljubljana in Katja Ferlan,
Pod akacijami 43, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsa-
kega 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 17. 2. 1995

Srg 7355/94 Rg-1886

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

IKOS,  izdelovanje  kovinske  opreme
Strgulec, d.o.o., Ljubljana, Dermotova 8,
reg. št. vl. 1/06563/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Strgulec Matjaž, Božo,
Pavel ter Marija, vsi Dermotova 8 in Maslo
Gorazd in Eva, Ljubljana, Kvedrova 17, z
ustanovitvenim kapitalom 2.133,30 SIT, ki
prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.133,30 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lje Strgulec Matjaža, Božo, Pavla ter Marijo
in Maslo Gorazda in Evo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 2. 1995

Srg 06532/94 Rg-1887

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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Podjetje ŠRC BOROVEC, podjetje za
turizem, d.o.o., Borovec, Borovec 1, reg.
št. vl. 1/24099/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 10. 5.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Marko Kocjančič, Kočev-
je, 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 Kocjančič Markota, Kočevje.

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 28. 3. 1995

Srg 5626/94 Rg-1888

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

GRUBAR, proizvodnja, trgovina, sto-
ritve, turizem, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18116/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 27. 4.
1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Grubar Vinko, Ljublja-
na, Zaloška 184; Grubar Jože, Šentjernej,
C. oktoberskih žrtev 45 A; Grubar Anton,
Šentjernej, Mali Ban 6 in Rutar-Gorjan Mar-
jeta, Ljubljana, Krivec 8, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemajo obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
vsakemu po 2.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 5. 1995

Srg 3899/96 Rg-1889

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

Družba UMITRON, proizvodnja, sto-
ritve, trgovina, d.o.o., Ljubljana, reg. št.
vl. 1/18256/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 26. 7.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Uroš Mihelič, Drobtinška
pot 46, Brezovica pri Ljubljani, z ustanovi-
tvenim kapitalom 8.200 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.200 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Mihelič Uroša, Drobtinška pot 46, Brezovi-
ca pri Ljubljani.

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. 11. 1996

Srg 1377/96 Rg-1890

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

EMKAS, proizvodnja – predelava pla-
stike in trgovina, d.o.o., Sp. Rudnik I/8,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 24. 11. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Matjaž Kastelic in Her-
mina Kastelic, Spodnji Rudnik I/8, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 6. 1996

Srg 4115/96 Rg-1891

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

Podjetje EUROPA, d.o.o., podjetje za
transport, špedicijo, trgovino in zunanjo
trgovino, Ljubljana, reg. št. vl. 1/2264/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Turk Vladimir in Turk
Jana, oba Adamičeva 1B, Grosuplje, z usta-
novitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Turk Vladimirja do 9/10 in Turk Jano
do 1/10.

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. 11. 1995

Srg 2960/96 Rg-1892

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

SAJA, d.o.o., Predstruge 6, Videm-Do-
brepolje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 13. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Zvonimir Zabukovec,
Cesta 56, Videm-Dobrepolje in Aleksandra
Zalar, Predstruge 6, Videm-Dobrepolje, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT v celoti prenese na ustanovitelja
Zvonimirja Zabukovca 980 SIT in Aleksan-
dro Zalar 1.020 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 2963/96 Rg-1893

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

COUNTRY  CLUB  –  LONGER  IN
PARTNER, k.d., Štihova 25, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Edvard Longer, Vrhov-
ci, C. III/28, Ljubljana in Drago Časl, Cesta
v mestni log 38, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja
Edvarda Longer 6.000 SIT in Draga Časl
2.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 2736/96 Rg-1894

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

PRAPROTNIK,  k.d.,  Vrzdenec  86,
Horjul, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 22. 5. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Leon Praprotnik, Vrz-
denec 86, Horjul in Blanka Jazbec, Horjul
206, Horjul, z ustanovitvenim kapitalom
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2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu po 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 1858/95 Rg-1895

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

CREATIV,  proizvodnja,  storitve  in
trgovina,  d.o.o.,  Litija,  reg.  št.  vl.
1/10686/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Krevs Gvido, Zgornji log
1, Litija, 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 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 8. 3. 1996

Srg 5831/94 Rg-1896

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

HYD–EUROPA,   d.o.o.,   Ljubljana,
podjetje za špediterske in transportne sto-
ritve, Ljubljana, Petkova 69, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Vladimir Turk, Adami-
čeva 18, Grosuplje in Pinterič Metallverbei-
ting OHG, BRD, z ustanovitvenim kapita-
lom 8.000 SIT, ki prevzemata 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
v skladu s prevzetimi poslovnimi deleži.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 10. 7. 1995

Srg 14627/94 Rg-1897

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

AS–COMMERCE, d.o.o., podjetje za
opravljanje storitev, posredovanje, za-
stopstvo, proizvodnjo in trgovino, Litija,
reg. št. vl. 1/06469/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 10. 1994.

Podružnica nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Alojz Iskra, Litija in
Svobodan Ivić, Kočevje, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
na vsakega po 1.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 6. 1996

Srg 3029/96 Rg-1898

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

Družba  PUMPER,  d.o.o.,  Hribi  18,
Škofljica, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 17. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Aljoša Zupančič, Hribi
18, Škofljica, z ustanovitvenim kapitalom
103.110 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
103.110 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 5. 12. 1996

Srg 96/5267 Rg-1899

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

Družba TURN TRADE, d.o.o., trgovi-
na, storitve, gostinstvo, Turnovše 25, Vrh-
nika, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 9. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Šraj Ivan, Turnovše 25,
Vrhnika, 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 Šraj Ivana, Turnovše 25, Vrhnika.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 11. 1996

Srg 2949/96 Rg-1900

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

GRAFEM, d.o.o., Na jami 5, Ljublja-
na, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 7. 6. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Abdulah Mehmedič,
Ljubljana, Na jami 5, z ustanovitvenim ka-
pitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996

Srg 5414/96 Rg-1901

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

Družba EKOMEX, d.o.o., podjetje za
izdelavo električnih in drugih instalacij,
inženiring, trgovina-marketing, Poklju-
karjeva 11/a, Ljubljana, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Oreškovič Jože, Poklju-
karjeva 11/a in Jančigaj Jasmina, Mačkovci
63, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanovi-
telja Oreškovič Jožeta v višini 1,125.000
SIT in Jančigaj Jasmino v višini 375.000
SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 22. 11. 1996
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Rg-44038

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/10411 z dne 10. 7. 1996 pod
št. vložka 1/19362/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
s temile podatki:

Firma: M & B Trade, podjetje za zu-
nanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: M & B Trade, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana,  Ulica  bratov  Uča-
kar 20

Osnovni kapital: 100.432 SIT
Ustanovitelja: Kureš Matjaž in Kureš Ol-

ga, oba izstopila 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kureš Matjaž in Kureš Olga, oba Ul.
bratov Učakar 20, Ljubljana.

MARIBOR

Srg 94/01773 Rg-27236

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/01773 z dne 21. 11. 1995
pod št. vložka 1/08368/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: WAGNER, storitveno in trgov-
sko podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Heroja Nandeta 34
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Wagner Nives in Wagner

Silvester, oba izstopila 21. 11. 1995.

PTUJ

Srg 11/96 Rg-47215

Družba ABECEDA–CENITVE, ocenje-
vanje podjetij in stvarnega premoženja
d.o.o., Dežno pri Podlehniku 2a, Podleh-
nik, katere ustanoviteljica je ABECEDA,
podjetje za ekonomsko, finančno in davčno
svetovanje ter ekonomsko finančno revizi-
jo, d.o.o., Mlinska 6a, Ptuj, po sklepu usta-
noviteljice družbe z dne 4. 12. 1995 prene-
ha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela ABECE-
DA, podjetje za ekonomsko, finančno in
davčno svetovanje ter ekonomsko finančno
revizijo, d.o.o., Mlinska 6a, Ptuj.

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

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 6. 11. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-4/96-08 Ob-5224

Upravna enota Kranj izdaja na podlagi
6. člena pravilnika o evidenci statutov sin-
dikatov (Ur. l. RS, št. 18/93), na predlog
sindikata podjetja Iskra STI – Svet kranj-
skih sindikatov, Ljubljana c. 24a, Kranj na-
slednji sklep:

1. V evidenco statut sindikatov pod zap.
št. 100, kjer je na podlagi pravnomočne od-
ločbe sekretariata za gospodarstvo Občine
Kranj, št. 121-108/93-08 z dne 13. 12. 1993
vpisana hramba statuta o organiziranosti in
delovanju sindikata podjetja Iskra Termina-
li T & G, s sedežem Ljubljanska c. 24a,
Kranj se vpiše sprememba imena sindikata,
ki se po novem glasi: Sindikat podjetja
Iskra STI – Svet kranjskih sindikatov.

Spremembo imena je sprejel izvršni od-
bor sindikata podjetja Iskra STI – Svet
kranjskih sindikatov na seji dne 11. 7. 1996.

Št. 013-011/96-06 Ob-5231

Pravila organizacije sindikata Geodet-
ske uprave Republike Slovenije, OGU Ve-
lenje, sprejeta na ustanovnem občnem zboru
sindikata dne 26. 11. 1996, se shranijo pri
Republiki Sloveniji – Upravni enoti Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 79, dne 11. 12. 1996.

Št. 028-23/96-2 Ob-5262

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Osnovne organizacije sin-
dikata vzgoje izobraževanja in znanosti Os-
novne šole Olge Meglič Ptuj:

– naziv pravil: pravila osnovne organi-
zacije sindikata Osnovne šole Olge Meglič
Ptuj;

– ime sindikata: Sindikat vzgoje izobra-
ževanja in znanosti Osnovna organizaci-
ja Sindikata Osnovne šole Olga Meglič,
Ptuj;

– sedež sindikata: Prešernova 31, 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. 67.

Št. 028-24/96-2 Ob-5263

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

– naziv pravil: pravila sindikata območ-
ne organizacije zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, sindikata Osnovne šole Ljudski
vrt;

– ime sindikata: Območna organizacija
zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sin-
dikat Osnovne šole Ljudski vrt;

– sedež sindikata: Župančičeva 10, 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. 70.

Št. 028-27/96-2 Ob-5264

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata Gradbenega pod-
jetja Ptuj:

– naziv pravil: pravila sindikata organi-
zacije Gradbenega podjetja Ptuj;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, Sindikat Gradbenega
podjetja Ptuj;

– sedež sindikata: Osojnikova 9, 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. 69.

Št. 028-28/96-2 Ob-5265

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Osnovne organizacije sin-
dikata Osnovne šole Majšperk:

– naziv pravil: pravila osnovne organiza-
cije sindikata Osnovne šole Majšperk;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije Osnovna organizacija
sindikata Osnovne šole Majšperk;

– sedež sindikata: Majšperk 39.
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. 71.

Št. 028-26/96-2 Ob-5266

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzame statut sindikata zdravstva in social-
nega varstva bolnišnice Ptuj:

– naziv pravil: statut sindikata zdravstva
in socialnega varstva bolnišnice Ptuj;

– ime sindikata: Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije, bolnišnica
Ptuj,

– sedež sindikata: Potrčeva 23–25, 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. 72.

Št. 028-29/96-2 Ob-5267

1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila sindikata TVP – Vzmetni
inženiring, d.d., Formin:

– naziv pravil: pravila sindikata organi-
zacije TVP – Vzmetni inženiring, d.d., For-
min;

– ime sindikata: Zveza svobodnih sin-
dikatov Slovenije, sindiakt TVP – Vzmet-
ni inženiring, d.d., Formin;

sedež sindikata: Formin 39 d, Gorišni-
ca.

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. 73.

Št. 141-10-0023/96-0800-11 Ob-5268

Upravna  enota  Maribor,  z  dnem  iz-
daje te odločbe hrani statut z nazivom –
pravila sidnikata Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet, podružnice Ma-
ribor, ki so ga sprejeli člani sindikata na
ustanovnem zboru dne 24. 10. 1996 z ime-
nom ZSSS – Sindikat Agencije Republi-
ke Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica  Maribor,  s  sedežem  v  Mariboru,
Svetozarevska 9.
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Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pri Upravni enoti Maribor, pod zap.
št. 0023 z dne 12. 12. 1996.

Ob-5269

Pravila sindikata vzgoje, izobraževa-
nja  in  znanosti  Slovenije  Osnovne  šole
Šentjanž, s sedežem Šentjanž 88, Šent-
janž pri Dravogradu se z dnem 2. 12. 1996
hranijo pri Upravni enoti Dravograd.

Pravila so napisana v evidenco statutov
pod zap. št. 29.

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.

St 14/93-159 S-459

To sodišče je v stečajnem senatu pod
predsedstvom okrožne sodnice Ane Kodrič,
ob sodelovanju okrožnega sodnika – svet-
nika Martina Furlana in okrožnega sodnika
Antona Panjana kot članov senata, v ste-
čajnem postopku nad dolžnikom Novoles
Novi ambient d.o.o. – v stečaju, Na žago 6,
Straža, na seji senata dne 9. 12. 1996 skle-
nilo:

1. Dovoli se prodaja nepremičnin po iz-
klicni ceni, ki znaša 35% ocenjene vredno-
sti.

2. Odredi se prodaja z zbiranjem po-
nudb

1. Naslednjih nepremičnin kot celote:
– stavbno in funkcionalno zemljišče, vpi-

sano pri vl. št. 1527 k.o. Gornja Straža v
skupni izmeri 29.860 m2 in sicer:

– del parc. št. 912/1 v izmeri ca. 10.227 m2,
– del parc. št. 912/3 v izmeri ca. 7.270 m2,
– parc. št. 912/6 v izmeri 237 m2,
– parc. št. 912/7 v izmeri 1.105 m2,
– parc. št. 912/9 v izmeri 7.405 m2,
– parc. št. 916/1 v izmeri 2.046 m2,
– parc. št. 916/5 v izmeri 1.570 m2 in
Stavbe št. 1 – 9 ter št. 11 in 13, navedene

v cenilnem elaboratu, s skupno pokrito po-
vršino 8.033,48 m2, vl. št. 1528 k.o. Gornja
Straža

po izklicni ceni 133,000.000 SIT.
2. Osnovnih sredstev – strojna oprema:
Zaključena tehnološka celota za proi-

zvodnjo ploskovnih pohištvenih elementov
iz masive po seznamu revalorizacijske ceni-
tve z dne 10. 9. 1996,

kot celota po izklicni ceni 35,762.000
SIT.

3. Oprema po seznamu z dne 29. 11.
1996 za individualno prodajo, po inventur-
nih številkah, nazivu, letu izdelave in koli-
čini ter izklicni ceni v DEM za kos, plačlji-
vo v tolarski protivrednosti po srednjem te-
čaju Banke Slovenije na dan plačila.

4. Drobni inventar po seznamu z dne
29. 11. 1996,

kot celota po izklicni ceni 723.960 SIT
Seznami opreme kot priloge k 2., 3. in 4.

točki so na vpogled pri Okrožnem sodišču v
Novem mestu v stečajni pisarni in na sede-
žu stečajnega dolžnika.

Pri nakupu nepremičnin lahko sodeluje-
jo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Re-
publike Slovenije.

Ob ponudbi mora vsak ponudnik vplača-
ti varščino v višini 10% izklicne cene na
žiro račun št. 52100-690-68130 pri Agenci-
ji RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto.

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponud-
nik, ki bo ponudnil višjo ceno, boljše plačil-
ne pogoje in jamstvo za plačilo kupnine.

Varščina bo uspešnemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, drugim ponudnikom, ki
ne bodo uspeli, pa bo vrnjena v 8 dneh po
končanju zbiranja ponudb brez obresti.

Rok za zbiranje ponudb je 20 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Najugodnejši ponudnik bo izbran v 8
dneh po končanem zbiranju prijav. Uspešni

ponudnik oziroma kupec mora skelniti po-
godbo o nakupu v 8 dneh po prejemu obve-
stila o izbiri in v celoti plačati kupnino v
pogodbenem roku. Če izbrani ponudnik ne
bo sklenil pogodbe in plačal kupnine v do-
ločenem roku, se bo prodaja razveljavila,
varščina pa obdržala.

Prometni davek in vse morebitne druge
dajatve plača kupec.

Ponudbe je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri je napisano “Za javno
zbiranje ponudb” na naslov: Novoles Novi
ambient, Pohištvo in polizdelki d.o.o., v ste-
čaju, Na žago 6, 8351 Straža, v roke stečaj-
nega upravitelja Štefana Poredoša.

Podrobnejše informacije glede izklicne
cene in načina prodaje je mogoče dobiti pri
stečajnemu upravitelju Štefanu Poredošu na
tel. 068 83-120, int. 293, ogled pa je možen
po predhodnem dogovoru s stečajnim upra-
viteljem.

Okrožno sodišče v Novem mestu,

dne 9. 12. 1996

N 291/95-9 R-165

Verbančič Erna, roj. 11. 7. 1939, nazad-
nje stanujoča, Litostrojska 9, Ljubljana, je
pogrešana (na predlog njenega sina Verban-
čič Bojana, Vrhje 35, Kapele).

Skrbnik za poseben primer je Center za
socialno delo Ljubljana – Šiška, Celovška
195, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 28. 10. 1996

Oklici dedičem

I D 2/92 R-167

Antoinette Lucich, roj. 10. 4. 1897, hčeri
Johna, umrli 7. 5. 1996, nazadnje stanujoči
v Minnesoti, St. Louis, 631 South Broad-
way Street, Gilbert, drž. ZDA je umrla in
napravila oporoko. Kot zakoniti dediči pri-
dejo v poštev otoci zapustničinega brata Lap
Mihe, Lap Jožeta, Lap Toneta in Lap Fran-
ceta, ki se vsi nahajajo neznano kje, oziro-
ma so verjetno v Ameriki.

Sodišče poziva zgoraj navedene dediče,
to je otroke zapustničinih bratov Lap Mihe,
Lap Jožeta, Lap Toneta in Lap Franceta ter
morebitne druge dediče, da v roku 1 leta od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča in v Uradnem listu RS priglasijo
svoje pravice do zapuščine.

Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podat-
kov s katerimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Ljubljani,

dne 9. 12. 1996

N 347/95 R-166

Na predlog Martinec Marije, Gospodinj-
ska ul. 11, Ljubljana se uvaja amortizacija
hranilne knjižice izdane pri Novi Ljubljan-
ski banki, d.d., Ljubljana, poslovalnica Šiš-
ka, na geslo št. 013-59195/09 odprta v ko-
rist Marije Martinec, roj. 5. 2. 1920, Gospo-
dinjska ul. 11, Ljubljana.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 27. 11. 1996

Dražbeni oklici

Amortizacije

Stečajni postopki
in likvidacije

St 34/96 S-454

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom ABC Agrohit, d.o.o., Tr-
bovlje za dne 27. 1. 1997 ob 11. uri v kon-
ferenčni dvorani tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 8.30 do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 6. 12. 1996

St 222/93-289 S-455

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
Metalna Tovarna investicijske opreme,
d.o.o., Maribor, Zagrebška c. 20 – v steča-
ju dne 15. 1. 1997 ob 9. uri v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 3. 12. 1996

St 41/96-26 S-456

To sodišče je dne 9. 12. 1996 s sklepom
opr. št. St 41/96 začelo stečajni postopek
nad podjetjem Zdenex trgovsko podjetje,
d.o.o., Šentilj 51, Šentilj.
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Odslej firma glasi Zdenex trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Šentilj 51, Šentilj – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen
Alojz Stopnišek, ekonomist, stan. Ul. na
Trati 23, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 2. 4.
1997 ob 10. uri v sobi št. 46 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 12. 1996.”

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 9. 12. 1996

St 69/94 S-457

To sodišče je s sklepom St 69/94 dne
5. 12. 1996 končalo stečajni postopek nad
dolžnikom MILL-PP, d.o.o., Ljubljana.

Po pravnomočnosti tega sklepa se nave-
deni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 5. 12. 1996

St 17/95 S-458

To sodišče je v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom Finro, d.o.o., Svetovanje
in finančni inženiring Rogaška Slatina, Zdra-
viliški trg 14, na seji senata dne 25. 11. 1996
pod opr. št. St 17/95 sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek zoper stečajnega dolž-
nika Finro, d.o.o., svetovanje in finančni
inženiring, Rogaška Slatina, Zdraviliški
trg 14, se zaključi.”

Okrožno sodišče v Celju

dne 25. 11. 1996

St 54/96 S-460

To sodišče v likvidacijskem postopku
nad  Komercialno  banko  Triglav  d.d.,
Ljubljana – v likvidaciji za dne 20. 12.
1996 ob 11. uri v konferenčni dvorani pre-
klicuje 2. narok za preizkus terjatev.

Okrožno sodišče v Ljubljani,

dne 13. 12. 1996

St 81/96 S-461

To sodišče je s sklepom z dne 11. 12.
1996 pod opr. št. St 81/96 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Nama–
Com, trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana,
Slovenčeva 24.

Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka pri-
silne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve.

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

Za upravitelja prisilne poravnave je do-
ločen Bojan Lepičnik.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:

– Centro–Com s.r.l., P. Patriarcato 8,
33100 Udine, Italia,

– Adria Trade d.o.o., Titov trg 1, Koper,
– Leasing Invest d.o.o., Cesta Zore Pe-

rello Godina 2, Koper,
– Pivovarna Union d.d., Pivovarniška 2,

Ljubljana,
– Jasna Kovše, pot v Varde 28, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega

sodišča 11. 12. 1996

Okrožno sodišče v Ljubljani,

dne 11. 12. 1996

St 27/96 S-462

I. To sodišče obvešča upnike dolžnika
Trgovsko podjetje “Teko”, Celje p.o.
Gubčeva ulica 1, da je začelo postopek pri-
silne poravnave med dolžnikom Trgovsko
podjetje “Teko” Celje, Gubčeva ulica 1 in
njegovimi upniki, ki se vodi pod opr. št. St
27/96 na podlagi sklepa poravnalnega sena-
ta sprejetega dne 12. 12. 1996, opr. št. St
27/96, ki glasi:

1. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom Trgovsko podjetje “Teko”
p.o., Celje, Gubčeva ulica 1 in njegovimi
upniki.

2. Za upraviteljico prisilne poravnave se
imenuje Danica Ojstršek, dipl. ek. stanujoča
v Celju, Vojkova 5.

3. V pet članski upniški odbor se imenu-
jejo:

upniki:
– Tkanina d.d., Celje, Lava 8,
– Labod, tovarna oblačil, Novo mesto,

Seidlova 35,
– Mura, European Fashion Design, Pro-

izvodnja oblačil d.d., Murska Sobota, Plese 2,
– Stanovanjski sklad Občine Celje, Ce-

lje, Trg Celjskih knezov 8,
predstavnik sveta delavcev:
– Jože Juteršek, Celje, Nadvozna pot 15.
4. Predlagatelju postopka Trgovsko pod-

jetje “Teko” p.o., Celje, Gubčeva ulica 1 se
nalaga, da v roku 8 dni položi predujem za
stroške postopka v znesku 3,000.000 SIT.

II. Oklic o začetku postopka prisilne po-
ravnave je bil nabit na oglasno desko tega
sodiča dne 12. 12. 1996.

III. Upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko so-
dišča, se poziva, naj sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi-
li prijavijo svojo terjatev v roku 30 dni po
objavi oklica v Uradnem listu RS.

IV. Upnike se opozarja, da lahko ugo-
varjajo zoper terjatev drugih upnikov z
obrazloženo pisno vlogo in to v roku 30 dni
po izteku roka iz prejšnje točke.

Okrožno sodišče v Celju,

dne 12. 12. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-700

IMP Klima montaža, d.o.o., Vojkova
58, Ljubljana, podaljšuje javni poziv upra-

vičencem pri interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Slo-
vencu 3. X. 1996 in v Uradnem listu RS
11. X. 1996 ter na oglasnih deskah podjetja.
Podaljšanje javnega poziva je bilo objavlje-
no v Uradnem listu RS 4. XI. 1996. Rok se
podaljšuje do vključno 31. 12. 1996. Rok po-
daljšujemo zaradi omogočanja vpisa potrdil
za manj izplačane plače po 25. a členu ZLPP.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po telefonu 061/168-21-59 pri Zimi Mojci.

IMP Klima montaža, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 293 La-701

Hmezad TP Žana Žalec, Mestni trg 2,
Žalec, podaljšuje rok za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljšuje do vključno 3. 2. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Večer 3. 8. 1996 in v Uradnem listu
RS, št. 43 dne 2. 8. 1996.

Vse dodatne informacije dobite po tele-
fonu 063/715 114 pri Puškič Silvi.

Hmezad TP Žana Žalec

La-702

IMP, tovarna telekomunikacijskih na-
prav Telekom, d.o.o., Ljubljana, podalj-
šuje rok za zamenjavo delnic iz interne raz-
delitve za certifikate in rok za odkup delnic
iz notranjega odkupa za nadaljnjih 52 dni
od dne te objave v časopisu Delo do vključ-
no 7. 2. 1997.

Program lastninskega preoblikovanja in
poziv upravičencem iz interne razdelitve in
notranjega odkupa, naj zamenjajo certifika-
te in potrdila za delnice oziroma odkupijo
delnice, je bil objavljen v časopisu Delo dne
20. 8. 1996 ter v Uradnem listu RS št. 48/96.
Rok za odkup iz interne razdelitve in notra-
njega odkupa pa je bil prvič podaljšan z
objavo v časopisu Delo dne 15. 10. 1996 ter
v Uradnem listu RS, št. 57/96.

Upravičenci so zaposleni, bivši zaposle-
ni in upokojenci podjetja.

Odkup delnic iz interne razdelitve in no-
tranjega odkupa in zamenjava delnic z oz-
nako B s certifikati in potrdili iz 25.a člena
ZLPP bosta potekala še v roku 52 dni od
dne te objave v časopisu Delo do vključno
7. 2. 1997, in sicer vsak delovnik med 8. in
14. uro na sedežu podjetja v Ljubljani, Voj-
kova 58, v blagajni podjetja.

Vplačilo delnic za notranji odkup z de-
narjem se izvede na privatizacijski podra-
čun podjetja št.: 50102-698-000-0026661.
Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine za
delnice iz notranjega odkupa.

Dodatne informacije v zvezi s sodelova-
njem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo vsak delovni
dan od 8. do 14. ure na sedežu podjetja pri
Jožetu Kovaču, telefon 061/346-672.

IMP Telekom, d.o.o., Ljubljana

La-699

Splošno gradbeno podjetje Primorje p.o.
Ajdovščina, Ajdovščina, Vipavska cesta 3,
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E-MAIL: primorje&sgp-primorje.si sklad-
no z 19. čelnom zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93), 16. členom uredbe o pripravi
programa preoblikovanja in o izvedbi posa-
meznih načinov lastninskega preoblikova-
nja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93, 45/93,
55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) ter programom
lastninskega preoblikovanja SGP Primorja
p.o. Ajdovščina, ki ga je odobrila Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo z odločbo LP 01089/1996-DD,
z dne 21. 11. 1996, objavlja program last-
ninskega preoblikovanja podjetja

1. Firma  in  sedež  podjetja:  Splošno
gradbeno  podjetje  Primorje  p.o . Aj-
dovščina,  Ajdovščina,  Vipavska  cesta
št. 3.

Skrajšana firma podjetja: SGP Primorje
p.o. Ajdovščina.

Podjetje je pri pristojnem sodišču v Novi
Gorici, s sklepom št. Srg 315/91 z dne 29. 3.
1991 in Srg 1168/93 z dne 3. 12. 1993, pod
registrskim vložkom št. 1-115-00.

2. Matična številka: 5075840.
3. Dejavnost podjetja: 050201.
Osnovna dejavnost podjetja je izvajanje

investicijskih del, ki vključuje izdelavo teh-
nične dokumentacije in načrtov, organizaci-
je in izvedbo vseh vrst kompletnih gradbe-
nih del.

4. Pravna oblika organiziranosti:
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje s polno odgovornostjo (p.o.) v
100% družbeni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja;

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

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –

20%,
– udeleženci notranjega odkupa – 40%.
6. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja;
– prenos navadnih delnic na sklade po

22. členu ZLPP,
– interna razdelitev delnic in
– notranji odkup delnic.
7. Javni poziv vsem upravičencem
7.1. Interna razdelitev delnic
SGP Primorje poziva vse zaposlene, nek-

daj zaposlene in upokojene delavce podjet-
ja in družb s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki so na podlagi deležev v njegovi lasti, da v
roku 30 dni od objave javnega poziva v
časopisu Delo vložijo svoje lastniške certi-
fikate in potrdila za manj izplačane plače v
zameno za delnice ter tako sodelujejo v in-
terni razdelitvi delnic podjetja.

Upravičenci lahko predložijo svoje last-
niške certifikate in potrdila v navedenem
roku vsak delavnik od 8. do 12. ure na glav-
ni blagajni podjetja v Ajdovščini, Vipavska
cesta 2. Rok je prekluziven. Upravičenec, ki
zamudi navedeni rok, ne more sodelovati
pri interni razdelitvi delnic podjetja. Pri-
morje bo za interno razdelitev delnic pod-
jetja namenilo 20% družbenega kapitala
podjetja. Kolikor bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov in potrdil upravičen-
cev presegla 20% družbenega kapitala, lah-
ko tisti upravičenci, ki so sodelovali pri in-
terni razdelitvi delnic podjetja, uporabijo

presežek lastniških certifikatov in potrdil za
kupnino v notranjem odkupu delnic. Pri tem
bo podjetje v zameno za lastniške certifika-
te in potrdila razdelilo delnice interne raz-
delitve in uporabilo presežke lastniških cer-
tifikatov in potrdila za notranji odkup del-
nic 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 zaposlenih.

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

7.2. Notranji odkup delnic
Primorje poziva vse zaposlene, nekdaj za-

poslene in upokojene delavce podjetja in
družb s sedežem v Republiki 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
privatizacijski račun št. 52010-698-37560,
z navedbo: Plačilo kupnine za delnice no-
tranjega odkupa.

Rok za vplačilo delnic je prekluziven.
Upravičenec, ki zamudi navedeni rok, ne
more sodelovati v notranjem odkupu delnic.

Delnice, ki bodo pridobljene v okviru
programa notranjega odkupa, imajo lastno-
sti iz 35. čelna 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
odkupili z denarnimi vplačili, so neprenos-
ljive izven kroga udeležencev notranjega
odkupa, razen z dedovanjem. V okviru pro-
grama so prenosljive med udeleženci z ome-
jitvijo, da se število zaposlenih med udele-
ženci ne zmanjša pod eno tretjino zaposle-
nih v podjetju. Delnice, ki jih bodo upravi-
čenci pridobili v zameno za presežne
lastniške certifikate in potrdila, so dve leti
od njihove izdaje neprenosljive, razen z de-
dovanjem. Po preteku tega časa postanejo te
delnice enake kot ostale delnice iz progama
notranjega odkupa.

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.

8. Dodatne informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-

macije v zvezi s sodelovanjem pri lastnin-
skem preoblikovanju podjetja vsak delov-
nik od 8. do 14. ure pri Tanji Hladnik, tele-
fon 065/16-20-552 ali pri Jožetu Vrabcu,
telefon 065/16-20-502.

Dodatne informacije lahko dobijo tudi
osebno na sedežu Primorje, kjer jim je na
voljo tudi osnutek statuta delniške družbe
ter delničarskega sporazuma s pravili notra-
njega odkupa. Kontaktna oseba je Jože Vra-
bec, ek.

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

odločbo agencije o odobritvi zgoraj objav-
ljenega programa preoblikovanja kršene nje-
gove, na zakonu temelječe pravice oziroma
pravna korist ter se postopka pri agenciji ni

udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja var-
stvo svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

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

Splošno gradbeno podjetje
Primorje Ajdovščina, p.o.

Razpisi delovnih mest

Ob-5211

Župan Mestne občine Koper objavlja de-
lovno mesto

direktorja Javnega podjetja Komuna-
la Koper d.o.o. – s.r.l.

Poleg splošnih pogojev, določenih z za-
konom, morajo kandidati izpolnjevati še na-
slednje zahteve:

– da imajo najmanj višjo izobrazbo;
– da imajo vodstvene in organizacijske

sposobnosti.
Kandidati morajo prijavi na razpis prilo-

žiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogo-
jev, kratek življenjepis, z opisom delovnih
izkušenj, dokazila o izobrazbi in predlog
programa delovanja in razvoja javnega pod-
jetja, s poudarkom na delovanju na področ-
ju gospodarskih javnih služb, ki jih zago-
tavlja javno podjetje.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Rok za prijavo na razpis je 30 dni od

objave v Uradnem listu RS.
Prijavo na razpis z vsemi prilogami se

pošlje priporočeno na naslov: Mestna obči-
na Koper, župan, Verdijeva 10, 6000 Koper
ali izroči osebno v tajništvu župana na is-
tem naslovu.

O izbiri kandidata bo župan odločil naj-
kasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo.

Mestna občina Koper

Ob-5222

Aerodrom Ljubljana, p.o. razpisuje pro-
sto delovno mesto delavca s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi

direktorja komercialnega sektorja.
Poleg pogojev določenih z zakonom, mo-

rajo kandidati izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– visoka izobrazba ekonomske ali teh-
nične smeri,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od te-
ga vsaj 3 leta na odgovornih delih in nalo-
gah,

– znanje angleščine in še enega svetov-
nega jezika.

Kandidati naj svoji vlogi priložijo doka-
zila o izpolnjevanju pogojev.

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-
ločen čas, s polnim delovnim časom. Kot
delavec s posebnimi pooblastili pa bo ime-
novan za 4-letno mandatno obdobje. Rok za
prijavo na razpis je 8 dni po objavi.
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Kandidati naj svoje prošnje z dokazili
pošljejo na naslov: Aerodrom Ljubljana, Ka-
drovska služba, 4210 Brnik-Aerodrom.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri ob-
veščeni v 8 dneh po imenovanju.

Aerodrom Ljubljana, p.o.

Ob-5238

Vlada Republike Slovenije komisija za
kadrovske in administrativne zadeve razpi-
suje delovni mesti

1. Vodja Upravne enote Škofja Loka
in

2. Vodja Upravne enote Sežana.
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, določenih z zakonom in posebnih po-
gojev, ki jih določa 4. člen zakona o delav-
cih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/92-2 in 4/93), izpolnjevati
še naslednje pogoje:

– VII/1 stopnja strokovne izobrazbe
pravne, organizacijske, ekonomske ali dru-
ge smeri,

– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih funkcijah ali
delovnih mestih v državnih organih,

– vodstvene in organizacijske sposobno-
sti ter poznavanje dela v upravi, kar kandi-
dati dokazujejo z dosedanjim delom.

 Delovno razmerje bomo sklenili za ne-
določen čas s polnim delovnim časom. Da-
tum sklenitve delovnega razmerja bo dolo-
čen z aktom o imenovanju.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev in podatki o dosedanjem delu sprejema
Kadrovska služba Vlade Republike Slove-
nije, Erjavčeva 15, Ljubljana, 8 dni po obja-
vi. O izidu bomo kandidate obvestili v os-
mih dneh po izbiri.

Vlada RS
Kadrovska služba

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-5259

V javnem razpisu za oddajo del: oprema
Doma starejših občanov Krško, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 70 z dne 6. XII.
1996, Ob-5041, se pod točko B) 3. vsebina
pravilno glasi:

Ponudbo z oznako “oprema DSOK – Ne
odpiraj” oziroma z oznako “varianta opre-
ma DSOK pohištvena oprema – Ne odpi-
raj” ali z oznako “varianta oprema DSOK
oprema kuhinje, restavracije in bifeja – Ne
odpiraj” ali z oznako “varianta oprema
DSOK – oprema pralnice – Ne odpiraj” je
potrebno dostaviti v zapečateni kuverti naj-
kasneje do 6. 1. 1997 do 12. ure na Občino
Krško v urad župana, CKŽ 14 v Krškem.
Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni sobi
D ob 12.30.

Občina Krško

Popravek

Št. 4462 Ob-5275

V javnem razpisu za nakup avtobusov za
mestni in primestni potniški promet, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 70 z dne
6. XII. 1996, Ob-5049, št. 4229 se;

– spremeni 5. točka, tako da pravilno gla-
si:

Zadnji rok za dobavo avtobusov je
8. avgust 1997.

– spremeni 3. odstavek 11. točke, tako
da pravilno glasi:

Rok za oddajo ponudb je do vključno
petka, 31. januarja 1997.

– spremenita 1. in 3. odstavek 12. točke,
tako da pravilno glasita:

Javno odpiranje ponudb bo 31. januarja
1997 ob 14. uri v sejni sobi LPP, Celovška
160, V. nadstropje.

Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje do 28. februarja 1997.

Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet

Popravek
Ob-5278

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za uvoz in
izvoz blaga in storitev za potrebe MORS za
leto 1997/98, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 70 z dne 6. XII. 1996, Ob-5085, št.
96/50 se doda 11. točka, ki glasi:

Ponudnikom, ki bodo po tem javnem
razpisu pridobili sposobnost za promet z
vojaškim orožjem, opremo in rezervnimi
deli, bo to ob izpolnjevanju drugih pogo-
jev, upoštevano za pridobitev koncesije
za promet z vojaškim orožjem in opremo
po 77. členu zakona o obrambi.

Ministrstvo za obrambo

Ob-5261

Komisija Evropske unije v imenu Mini-
strstva za okolje in prostor za projekt zašči-
te Nove Gorice in Gorice pred poplavami
(SL-9403.02.02), ki se financira iz sredstev
PHARE v okviru programa prekomejnega
sodelovanja v Sloveniji objavlja

podaljšanje roka za prijavo na razpis
za izgradnjo suhega zadrževalnika Pikol

in ureditev struge Vrtojbice
Zadnji rok za oddajo ponudb je 15. ja-

nuar 1997 do 11. ure po lokalnem času.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 120/96 Ob-5157

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Andragoški center Slovenije, Šmar-
tinska 134a, Ljubljana, naslednji

javni razpis
za izbiro izvajalca za prenovo I. faza

(prenova dveh pisarn in razširitev
knjižnice ACS) in II. faza (pleskarska
dela in obnova tlakov) Andragoškega

centra Slovenije, Šmartinska 134a,
Ljubljana

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
prenovo I. faze in II. faze Andragoškega
centra Slovenije in to GOI in oprema.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili gradbeno pogodbo po
sistemu “funkcionalni ključ v roke”.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje od vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro na LIZ-inženiringu,
Ljubljana, Vurnikova 2 pri Krampelj Majdi.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
na podlagi predhodne predložitve dokazila
o vplačilu 18.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudnik nakaže na žiro račun:
50100-601-11966.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri pooblaščencu LIZ-inženi-
ring, Vurnikova 2, tel. 061/133-62-52, faks:
061/319-245, kontaktna oseba Jereb Janez.

4 Orientacijska vrednost del znaša za
GOI in opremo: 5,400.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
14. 1. 1997 do 10. ure na naslov LIZ-inženi-
ring, Ljubljana, Vurnikova 2. Ponudbe mo-
rajo biti oddane v zaprtih kuvertah “ponudba
– Andragoški center Slovenije – Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v prostorih
LIZ-inženiringa, p.o., Ljubljana, Vurnikova
2, 14. 1. 1997 ob 10.30.

8. Ponudniki bodo pisno obveščeni o od-
piranju ponudb in o izboru najugodnejšega
ponudnika.

Andragoški center Slovenije

Št. 173/96 Ob-5239

Na podlagi 3. člena odloka o določitvi
predmeta in pogojev opravljanja gospodar-
ske javne službe s podelitvijo koncesije za
vzdrževanje cest v Občini Moravče (Uradni
vestnik Občine Moravče, št. 4/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94), objavlja Občina Moravče

ponovni javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje

cest v Občini Moravče
1. Koncedent: Občina Moravče, Trg svo-

bode 4, Moravče.
2. Predmet razpisa: koncesija za vzdrže-

vanje cest v Občini Moravče.
3. Območje koncesije: Občina Moravče.
4. Trajanje koncesije: koncesijska po-

godba se bo sklenila za določen čas – štiri
leta.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo na Občini Moravče, vsak
delovni dan med 8. in 10. uro. Vse morebit-
ne dodatne informacije lahko dobite pri
Marjanu Briclu, tel. 061/731-044.

6. Vsebina in oblika ponudb ter merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so opre-
deljena v razpisni dokumentaciji.

7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče, do vključno 31. 1. 1997 do 8. ure, v
zapečateni ovojnici z naslovom ponudnika
in napisom “Ne odpiraj – javni razpis za
koncesijo za vzdrževanje cest”.

8. Odpiranje ponudb bo 31. 1. 1997 ob
9. uri, v prostorih Občine Moravče.
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9. Ponudniki bodo o izboru pismeno ob-
veščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

Občina Moravče

Ob-5240

Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju 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)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za zunanje izvajalce delavnic razvoja

poklicne kariere
1. Iščemo sodelavce (posameznike ozi-

roma inštitucije) za izvajanje delavnic raz-
voja poklicne kariere, namenjene presež-
nim delavcem in brezposelnim osebam.

Metode in tehnike dela v delavnici bodo
poudarjene s skupinsko in individualno di-
namiko, pri čemer se od sodelavcev priča-
kuje aktivno sodelovanje.

2. Zunanji izvajalci delavnic razvoja po-
klicne kariere, bodo po uspešnem usposab-
ljanju, pridobljena znanja prenašali v delo z
udeleženci delavnic razvoja poklicne karie-
re v katere se bodo vključevali presežni de-
lavci ali brezposelne osebe, ki potrebujejo
strokovno pomoč, spodbudo in usmerjanje
pri odločitvi o svoji poklicni prihodnosti in
ponovni vključitvi v trg dela.

3. Kandidati posamezniki morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:

– da imajo višjo ali visoko izobrazbo so-
ciološke, socialno pedagoške, psihološke ali
druge ustrezne smeri,

– da imajo izkušnje s področja dela z
ljudmi, poklicnega svetovanja, poznavanja
situacije na trgu delovne sile in vodenje de-
la v skupini,

– takojšnje sprejetje dolgotrajnejšega
kontinuiranega pogodbenega dela v delav-
nicah razvoja poklicne kariere. Delo posa-
mezne delavnice bo potekalo 4 dni v tednu,
celotni program delavnice pa se bo izvajal
predvidoma 4 do 6 tednov,

– da imajo možnost udeležbe na izobra-
ževanju in usposabljanju ob sobotah v ja-
nuarju in februarju in izvedbo prve delavni-
ce, ki bo sledila.

4. Kandidati institucije morajo izpolnje-
vati naslednje:

– da so registrirani za izvajanje izobra-
ževalno svetovalne dejavnosti,

– da razpolagajo s kadri, ki izpolnjujejo
navedeno v 3. točki za kandidate posamez-
nike.

5. Prednost pri izbiri bodo imeli kandi-
dati, ki so že doslej uspešno sodelovali z
Republiškim zavodom za zaposlovanje pri
izvajanju aktivne politike zaposlovanja.

6. Naročnik si pridržuje pravico angaži-
rati izbrane izvajalce, ki prihajajo iz okolij,
kjer so predvidene izvedbe delavnic.

7. Prijave na razpis prejemamo do
vključno 6. 1. 1997. Odpiranje prijav bo
8. 1. 1997 na Republiškem zavodu za zapo-
slovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana, ob
12. uri.

Zainteresirani posamezniki in institucije
pošljejo prijave, iz katerih bodo razvidna

dokazila o izobrazbi in reference, na na-
slov: Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška ulica 12, Ljubljana, s pripisom “Ne
odpiraj razpis, razvoj poklicne kariere”.

8. Dodatne informacije lahko dobite na
tle. št. 061/125 98 07, pri Borisu Kunilu.

Podrobnejše informacije o razpisu so na-
vedene v razpisnih pogojih, ki jih lahko kan-
didati naročijo pisno ali po telefonu pri An-
gelci Zajc.

Ob-5241

Republiški zavod za zaposlovanje, Glinš-
ka 12, Ljubljana, na podlagi zakona o izvr-
ševanju 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)
ter odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za zamenjavo in dobavo osebnih

avtomobilov
1. Predmet razpisa je zamenjava (staro

za novo) in dobava 6 osebnih avtomobilov
za službene namene.

2. Orientacijska vrednost vozil znaša
10,000.000 SIT.

3. Rok dobave: 30 dni po izboru naju-
godnejšega ponudnika.

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

– potrdilo o registraciji podjetja,
– možnost vzdrževanja, popravila in do-

kupa opreme po določenem času.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo od 23. 12. 1996 do 6. 1. 1997
od 10. do 12. ure v vložišču RZZ, Glinška
12, Ljubljana.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena in pogoji plačila,
– kvaliteta in garancijski rok,
– pogoji odkupa – staro za novo,
– ekonomičnost ponujenih vozil v upo-

rabi,
– možnost servisiranja.
7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,

9. 1. 1997 ob 12.30 v prostorih RZZ, Glinš-
ka 12, Ljubljana. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb mora-
jo predložiti pooblastilo za zastopanje.

8. Ponudbe z vso zahtevano dokumenta-
cijo ter oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
zamenjavo in dobavo vozil” je potrebno do-
staviti do 9. 1. 1997 do 12. ure.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu raz-
pisa v roku 15 dni po izteku roka za oddajo
ponudb.

Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana

Ob-5242

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 primopredajnega

pulta z varnostnimi vrati
1. Predmet razpisa je dobava in montaža

primopredajnega pulta z varnostnimi vrati v
poslovnem objektu Agencije Republike Slo-
venije za plačilni promet, podružnice Mur-
ska Sobota, Slovenska 2.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v podružnici Murska Sobota,
Slovenska 2, 27. in 30. 12. 1996, med 11. in
13. uro in se dogovorijo za morebiten ogled
objekta zaradi izvedbe montaže, vse pod
pogojem, da predložijo pooblastilo in doka-
zilo o članstvu v zbornici Republike Slove-
nije za zasebno varovanje (za izvajalca mon-
taže).

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 cena, kvaliteta, rok
izvedbe, reference in druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

6. Rok za oddajo ponudb je do 11. 1.
1997 na naslov iz 3. točke.

Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah
in z vidno oznako “Ne odpiraj – javni razpis
– pult”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1997
ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz 3. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 492/96 Ob-5160

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Republika Slovenija, Center šol-
skih in obšolskih dejavnosti, Šmartinska
134a, Ljubljana, naslednji

javni razpis
za izbiro dobavitelja za teptalni stroj
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih

dejavnosti, Šmartinska 134a, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: teptalni stroj moči

do 125 kW, širina deske do 3 m, freza,
večkratna tekaška proga. Rabljen stroj do
1000 obratovalnih ur. Za takšen stroj želi-
mo imeti garancijo in zagotovljen servis v
Sloveniji. Pričakujemo, da datum proizvod-
nje ni starejši od 1990 leta. Teptalni stroj
dostavljen franco Bohinj. V ceni upoštevati
tudi 5 ur uvedbe strojnika v delo na tem
stroju.

3. Alternativna ponudba: naročnik alter-
nativno pričakuje ponudbo po sistemu lizin-
ga ali najemno pogodbo za dobo treh let.

4. Merila za najugodnejšega ponudnika:
– leto proizvodnje in število obratoval-

nih ur,
– kvaliteta in reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
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– rok dobave,
– garancija in servis,
– možnost lizinga,
– najemni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
5. Dodatne informacije dobite pri direk-

torju Janku Hamlerju, tel. 061/446-769.
6. Ponudbi priložiti bariran ček v vred-

nosti 1,000.000 SIT za resnost ponudbe.
7. Pisne ponudbe pričakujemo, da jih do-

stavite do 30. 12. 1996, do 12. ure (dostav-
ljeno v roku komisije) v zapečateni kuverti
z napisom “teptalni stroj” – Ne odpiraj –
ponudba, na naslov: Center šolskih in ob-
šolskih dejavnosti, Šmartinska 134a, Ljub-
ljana, Ratajc Valentina.

8. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Šmartinska 134a, Ljubljana, dne 30. 12.
1996 ob 12. uri.

9. O izboru bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.

CŠOD Ljubljana

Št. 039-26/96 Ob-5163

Republika Slovenija, Upravna enota No-
vo mesto, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

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 Ur. l.

RS, št. 59/96), ter 4. člena zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št.

30/93) na območju Upravne enote Novo
mesto

1. Predmet razpisa je:
– izbira najugodnejših izvajalcev, ki so

strokovno usposobljeni in primerni za
opravljanje posameznih strokovnih del pri
tehničnih pregledih po 67. členu zakona o
graditvi objektov s področja:

– gradbeništva (visoke in nizke gradnje),
– strojništva (plinske, vodovodne insta-

lacije, ogrevanje in prezračevanje),
– elektrotehnike (elektroinstalacije),
– varstvo pri delu,
– promet in zveze (telekomunikacije,

prometne ureditve na cestah).
– izbira najugodnejših izvajalcev, ki so

strokovno usposobljeni in primerni za izda-
jo izvedeniških mnenj v skladu s 4. členom
zakona o gospodarskih družbah o primerno-
sti objektov in opreme za opravljanje trgo-
vinske, gostinske dejavnosti, proizvodnje,
storitev in drugih dejvnosti s področja:

– gradbeništva,
– strojne stroke,
– elektro stroke,
– varstva pri delu,
– požarnega varstva,
– zdravstvenega varstva,
– veterine,
– varstvo okolja.
2. Vse informacije v zvezi z izbiro izva-

jalcev dobite od dneva objave razpisa pri
Zdenki Brodarič Fribernik na tel. št.
068/317-239.

3. Ponudbe morajo vsebovati:

– overjeno dokazilo o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje dejavnosti;

– seznam, navedbo strokovne usposob-
ljenosti in referenc stalno zaposlenega stro-
kovnega kadra ter morebitnih stalnih stro-
kovnih sodelavcev 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.

5. Merila za izbiro ponudnika:
– strokovna usposobljenost,
– reference,
– rok izvedbe ogleda in izdaje strokov-

nega mnenja,
– cena storitev.
4. Ponudbe v zaprtih kuvertah z oznako

“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro izvajal-
ca strokovnih del pri tehničnih pregledih”
morajo ponudniki oddati do 9. 1. 1997 do
12. ure v tajništvu Oddelka za okolje in
prostor, soba št. 40, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.

5. Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1997
ob 11. uri v sejni sobi v II. nadstropju po-
slovne stavbe na Novem trgu 6, soba št. 45.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
desetih dneh po javnem odpiranju ponudb.

Št.039-25/96 Ob-5234

Republika Slovenija, Upravna enota No-
vo mesto, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

računalniškega in pisarniškega materiala za
potrebe Upravne enote Novo mesto za leto
1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 6,000.000 SIT letno.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa v tajništvu Oddelka za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve,
Kettejev drevored 3, Novo mesto, tel.
068/317-291 in 317-285, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjena dokazila o registraciji za

opravljanje dejavnosti, ki pa ne sme biti
starejše od treh mesecev,

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki je sestav-

ni del razpisne dokumentacije,
– izpolnjeno prilogo k pogodbi z nave-

deno specifikacijo ponujenega materiala, ce-
nami fco lokacija naročnika po kosu, koli-
činske in druge popuste, vse preračunano na
plačilo 30 dni po dobavi,

– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,

– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
4. Ponudbe v zaprtih kuvertah z oznako

“Ne odpiraj – javni razpis za izbiro dobavi-
telja potrošnega računalniškega in pisar-
niškega materiala” morajo ponudniki oddati
do 7. 1. 1997 do 14. ure v tajništvu Oddelka
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve, Kettejev drevored 3, 8000
Novo mesto.

5. Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997
ob 11. uri na Oddelku za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve, Kette-
jev drevored 3, 8000 Novo mesto. Pri odpi-
ranju ponudb morajo imeti predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

6. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
desetih dneh po javnem odpiranju ponudb.

Upravna enota Novo mesto

Št. 99-4/96 Ob-5235

Javni razpis
preliminarne izbire najugodnejšega

ponudnika
1. Predmet razpisa je predhodno zbira-

nje ponudb za dobavo strojev in naprav za
izvedbo investicije v letu 1997, in sicer:

1.1 Lakirna naprava za praškasto barva-
nje jeklenih obdelovancev dimenzije 2,5 x
0,8 x 1,2 m,

transportna hitrost v = 1,1 m min–1,
kapaciteta lakirnice mmax = 2350 kg h–1,

amax = 120 m2h–1;
1.2 Naprava  za  kataforezno  potopno

barvanje. Velikost obdelovancev 2,5 x 1 x
1,2 m.

Površina obdelovancev amax = 100 m2h–1;
1.3 Kompletna oprema za elektrostatsko

brizganje modernih lakov – 4 kompleti;
1.4 Razmaščevalna naprava za pranje

kovinskih elementov maksimalnih dimenzij
1,5 x 1,0 x 0,8 m, nosilnosti 1750 kg,
v = 0,5 m/min;

1.5 Peskalni stroj za peskanje kovinskih
obdelovancev dimenzij 5 x 2,5 x 2 m kapa-
citete 500kg/h;

1.6 Upogibna CNC stiskalnica dolžine
3m in sile 3 MN;

1.7 Dvovretenska CNC stružnica za ob-
delavo kosovnih obdelovancev premera 250
mm in dolžine 500 mm;

1.8 CNC stružnica za obdelavo kosov-
nih obdelovancev premera 250 mm in dol-
žine 200 mm – 2 kosa;

1.9 CNC odvalno frezalni stroj za obde-
lavo stožčastih zobnikov premera do 250
mm z ravnim in hiperboloidnim vijačnim
ozobjem – 2 kosa;

1.10 CNC odvalni pehalni frezalni stroj
za obdelavo čelnega cilindričnega ravnega
in poševnega ozobljenja;

1.11 Večvretenski CNC vrtalni stroj z
delovno površino 500 x 700 mm in najmanj
10 vrtalnimi vreteni;

1.12 Izvlačilni stroj z dvostranskim vpet-
jem izvlačilne igle za obdelavo izvrtin do
fi 60 in dolžine 300 mm;

1.13 Brusilni stroj za notranje brušenje
do premera 150 mm in dolžin 100 mm;

1.14 Brusilni stroj za brušenje orodij (pa-
ličasti rezkarji, odvalni rezkarji, kolutni rez-
karji...);
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1.15 Hidravlična kopirna stružnica pre-
mera 250 mm in dolžine 1 m;

1.16 Spektrometer za izvajanje spektral-
nih analiz;

1.17 Ultrazvočna naprava za kontrolo
zvarov;

1.18 Varilna maska avtomatska zaklop-
ka – 10 kos;

1.19 Balansirni  stroj  za  balansiranje
obdelovancev  mase  200 kg  in  volumna
fi 1000 x 2500 mm;

1.20 Plinski viličar nosilnosti 3 T – 4
kosi.

2. Vse zainteresirane ponudnike prosi-
mo, da v ponudbi poleg ostalega navedejo
tehnične karakteristike, reference, garancij-
ske roke, plačilne pogoje, kreditne možno-
sti, dobavne roke in ostale prednostne argu-
mente.

3. Ponudbe pošljite v tridesetih dneh po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: SIP
Šempeter, 3311 Šempeter.

Dodatna pojasnila dobite pri Rafaelu
Končini dip. inž. (tel. 063/702-211).

SIP Šempeter

Ob-5236

Na podlagi 5. člena odredbe o pogojih za
pridobitev in o načinu pridobitve pooblasti-
la za izdelavo poročil o vplivih na okolje
(Ur. l. RS, št. 70/96) objavlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Uprava RS za varstvo na-
rave

javni razpis
za pridobitev pooblastila za izdelavo

poročil o vplivih na okolje
1. Predmet razpisa je zbiranje prijav za

pridobitev pooblastila za izdelovanje celo-
vitih poročil o vplivih na okolje (v nadalj-
njem besedilu: splošno pooblastilo) ali pri-
dobitev pooblastila za izdelovanje poročil,
ki vsebujejo posamezne analize oziroma
delne elaborate in se nanašajo na presojo
vplivov na posamezno naravno prvino ali
na presojo vplivov zaradi posameznih vrst
obremenitev okolja (v nadaljnjem besedilu:
posamično pooblastilo).

II. Upravičenci do prijave: na razpis se
lahko prijavijo pravne ali fizične osebe iz
Republike Slovenije.

III. Upravičenci do pridobitve pooblasti-
la: pooblastilo lahko dobi vsaka pravna ali
fizična oseba, ki izpolnjujejo pogoje iz 3.
ali 4. člena zgoraj omenjene odredbe.

IV. Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Ime prijavitelja (pravne ali fizične ose-

be),
2. Navedbo vrste poročila, za katerega

želi pridobiti pooblastilo (splošno ali posa-
mično pooblastilo),

3. Dokazila za pridobitev pooblastila:
a) za pridobitev splošnega pooblastila:
– izpisek iz sodnega registra (za pravne

osebe);
– priglasitev na davčni upravi (za fizič-

ne osebe);
– podatke o osebah, ki bodo pri pravni

ali fizični osebi odgovorne za metodološko
in celovito vodenje priprave poročil (ime in
priimek, rojstne podatke, vrste izobrazbe z
dokazili, opis izkušenj na področju varstva
okolja z dokazili);

– predložitev treh poročil o vplivih na
okolje oziroma njim ustreznih študij, ki se

nanašajo na proučevanje vplivov na okolje
ali oceno ekoloških obremenitev okolja po
predpisih o urejanju prostora in graditvi ob-
jektov, katere so zgoraj omenjene osebe iz-
delale same ali v sodelovanju;

b) za pridobitev posamičnega pooblastila:
– izpisek iz sodnega registra (za pravne

osebe);
– priglasitev na davčni upravi (za fizič-

ne osebe);
– podatke o osebah, ki bodo pri pravni

ali fizični osebi odgovorne za pripravo po-
ročil, ki vsebujejo posamezne analize oziro-
ma delne elaborate (ime in priimek, rojstne
podatke, vrste izobrazbe z dokazili, opis
strokovnih ali raziskovalnih izkušenj na ti-
stem področju varstva okolja, za katero
pravna ali fizična oseba želi pridobiti poob-
lastilo z dokazili);

– predložitev treh elaboratov oziroma
strokovnih del, ki jih je izdelala zgoraj ome-
njena oseba in se nanašajo na tisto področje
varstva okolja, za katero želi pravna ali fi-
zična oseba pridobiti pooblastilo.

V. Vložitev prijav: prijavo z vso potreb-
no dokumentacijo in z oznako “Vloga za
pridobitev pooblastila za izdelovanje poro-
čil o vplivih na okolje” – “Ne odpiraj –
javni razpis” - “ime in naslov prijavitelja”
je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana,
Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke do vključno dne 3. 1. 1997.

VI. Obveščanje prijaviteljev: o odločitvi
glede pridobitve pooblastila bodo vlagatelji
obveščeni najkasneje do 3. 2. 1997.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpi-
som dobijo interesenti na Upravi RS za var-
stvo narave, Ljubljana, Vojkova 1a pri Vu-
čer Igorju ali Ocvirk-Potočnik Ireni.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-5206

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izdelovalca
in dobavitelja opreme za sejno sobo

Občine Črnomelj
1. Naročnik je Občina Črnomelj, Trg

svobode 3, Črnomelj.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

in dobava opreme.
Razpisana dela obsegajo:
– izdelava pohištva,
– dobava stolov.
3. Interesenti lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo, proti plačilu 5.000 SIT na žiro
račun Občine Črnomelj 52110-630-40302, v
tajništvu Občine Črnomelj na trgu svobode
3, v sobi št. 8, vsak delovni dan po objavi
razpisa do dneva za oddajo ponudb v času od
7. do 10. ure in od 10.30 do 13. ure.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 1,000.000 SIT.

5. Pričetek razpisanih del je predviden
takoj po podpisu pogodbe, konec del pa v
letu 1997.

6. Merila za izbor najugodnejše ponud-
be bodo:

– reference ponudnika,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– čimkrajši roki za izdelavo pohištva in

dobavo stolov.
7. Ponudbena dokumentacija mora vse-

bovati:
– ime in naslov ponudnika, predmet po-

nudbe, kazalo vsebine ponudbe, pečat in
podpis odgovorne osebe,

– dokazilo, da je ponudnik usposobljen
za izdelavo razpisanih nalog (registracija
podjetja),

– ponudbeno ceno v SIT s plačilnimi po-
goji in ugodnostmi,

– način zavarovanja ponudnikovih ob-
veznosti,

– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe po 12. členu odredbe

iz tega razpisa.
8. Ponudba mora biti sestavljena v slo-

venskem jeziku ter opremljena v zapečateni
ovojnici z napisom “Ne odpiraj! - ponudba
na razpis izbira najugodnejšega ponudnika
za izdelavo in dobavo opreme za sejno sobo
Občine Črnomelj!” Pravočasne ponudbe bo-
do tiste, ki bodo prispele na naslov Občina
Črnomelj Trg svobode 3, 8340 Črnomelj do
6.  1. 1997 do 8.30.

1. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 6.  1. 1997 ob 9. uri v mali sejni
sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Čr-
nomelj.

2. Nepravilno opremljene, nepopolne, ne-
jasne in nepravočasno prispele ponudbe bo-
do v postopku odpiranja ponudb izločene.

3. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni po zaključnem roku
za oddajo ponudb.

Občina Črnomelj

Ob-5207

Republika Slovenija, Ministrstvo za de-
lo, družino in socialne zadeve, Ljubljana,
Kotnikova 5, na osnovi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo primerjalno pravne analize
institutov družinskega prava in

strokovnih podlag ter njihovo aplikacijo
pri pripravi zakonov s področja

družinskih razmerij
1. Predmet razpisa je:
a) analiza zakona o zakonski zvezi in

družinskih razmerjih,
b) primerjalno pravna analiza posa-

meznih institutov družinskega prava ter
izdelava strokovnih podlag,

c) aplikacija posameznih institutov
družinskega prava.

2. Delo je določeno največ z največ
1.000 raziskovalnimi urami, obračunanih po
odredbi o določitvi cene raziskovalne ure v
letu 1995 (Ur. l. RS, št. 47/95) in to:

– pod točko a) največ 200 ur,
– pod točko b) največ 400 ur,
– pod točko c) največ 400 ur.
3. Orientacijska vrednost razpisa je

3,690.000 SIT.
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4. Zainteresirani ponudniki lahko obraz-
ce za ponudbo ter dodatne informacije do-
bijo na Ministrstvu za delo, družino in so-
cialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, pri
Bredi Leder Pregelj, tel. 178-3386.

5. Ponudba mora vsebovati elemente iz
12. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) predvsem pa:

a) izpolnjen obrazec 1 in 2 za posamez-
ne točke razpisa,

b) dokazilo o registraciji,
c) časovno opredelitev izdelave posa-

mezne raziskovalne naloge po točkah a)-c),
ali/in raziskovalnih nalog kot celote ter plan
črpanja finančnih sredstev,

d) način zavarovanja izpolnitve obvez-
nosti,

e) navedbo dejanskega števila razisko-
valnih ur po posameznih točkah in/ali za
celotno nalogo kolikor je nižja,

f) kratek oris izdelave naloge po razpisni
dokumentaciji,

g) popis strokovnjakov, ki bodo sodelo-
vali pri raziskovalni nalogi,

h) osnutek pogodbe.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– poznavanje problematike na področju

družinske zakonodaje,
– posebne ugodnosti ponudnika (čas iz-

delave in število ur),
– reference vodje raziskave in sodelav-

cev,
– sofinanciranje projekta/naloge.
7. Ponudbe lahko obsegajo celoto razpi-

sanih del, vendar morajo biti sestavljene po
posameznih točkah, ki so predmet razpisa,
lahko pa so ponudbe samo posamezne točke
razpisa.

8. Pisne ponudbe na obrazcih z vso po-
trebno dokumentacijo pošljite v zaprti ku-
verti na naslov Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5,
z oznako “Ne odpiraj – javni razpis ZZZDR”
in to v roku 20 dni od dneva objave v Urad-
nem listu RS. Rok za ponudbe začne teči z
dnem objave javnega razpisa.

9. Upoštevali bomo samo ponudbe, ki
bodo prispele na ministrstvo pravočasno z
zahtevano oznako, ostale pa bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

Šteje se, da je ponudba prispela pravoča-
sno, če je zadnji dan roka oddana v glavni
pisarni ministrstva do 15. ure, ali če je zad-
nji dan roka oddana na pošti s priporočeno
pošiljko.

10. Javno odpiranje ponudb bo 15. ja-
nuarja 1997 ob 10. uri, v poslovnih prosto-
rih Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV. nad-
stropje, soba 25.

Ponudniki, ki bodo prisotni pri odpira-
nju ponudb, morajo predložiti pooblastilo
za zastopanje.

11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika, ali pa izbere
ponudnika za vse razpisane dele kot celoto
ali po posameznih točkah razpisa.

12. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija in ponudniki bodo o izbiri obveščeni
v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Št. 94/96 Ob-5208

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96)
in odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) Občina Zavrč objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca dobave in montaže
opreme za objekt OŠ Zavrč v Občini

Zavrč
1. Naročnik: Občina Zavrč, Zavrč.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme za objekt OŠ
Zavrč v Zavrču.

3. Lokacija: Osnovna šola Zavrč.
4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo po razpisu od 12. do 14. ure
do 31. 12. 1996 v OŠ Cirkulane. Za dvig
dokumentacije je potrebno predložiti doka-
zilo o plačilu 10.000 SIT na ŽR
52400-762-96328.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobijo ponudniki ob dvigu dokumenta-
cije v šoli Cirkulane pri ravnatelju.

5. Orientacijska vrednost opreme je
25 mio SIT.

6. Roki: pričetek opremljanja je 1. 7.
1997 konec opremljanja 31. 7. 1997.

7. Investitor si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg dela od razpisane-
ga glede na razpoložljiva sredstva ali pa
odstopiti od oddaje del po tem razpisu, ne
glede na razloge. V obeh primerih ponudnik
nima pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.

8. Ponudba mora biti oblikovana sklad-
no z razpisnimi pogoji, ki je sestavni del
pogodbe.

9. rok za oddajo ponudbe: ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe v zaprti ovojnici z
oznako: “Ne odpiraj! Ponudba za dobavo in
montažo za objekt OŠ Zavrč na naslov: Ob-
čina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč.

10. Rok za oddajo ponudb je 30. 1. 1997
do 12. ure.

11. Odpiranje ponudb bo dne 31. 1. 1997
ob 10. uri v sejni sobi Občine Zavrč.

Ponudniki, ki bodo sodelovali pri odpi-
ranju, morajo imeti pisno pooblastilo.

12. Pri izboru ponudnika bomo upošte-
vali:

– ugodne komercialne pogoje – po mož-
nosti ugoden kredit,

– kvaliteto ponudbe,
– reference.
13. O izboru bodo ponudniki pisno ob-

veščeni v roku 10 dni po odpiranju ponudb.
Občina Zavrč

Št. 1457/96-31 Ob-5209

Občina Gornja Radgona objavlja na os-
novi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo ureditvenega načrta za
čistilno napravo Gornja Radgona

1. Naročnik: Občina Gornja Radgona.
2. Predmet razpisa: izdelava ureditvene-

ga načrta za čistilno napravo Gronja Radgo-
na.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,200.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 4 mesece.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so najugodnejša:
– ponudbena cena, rok izvedbe in refe-

rence.
6. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo

o registraciji, referencah, roku izvedbe, pla-
čilnih pogojih in opcija ponudbe.

7. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Občini Gornja Radgona, pri
Ščavničar, tel. št. 61-671.

8. Kompletne ponudbe z oznako: “po-
nudba za izdelavo ureditvenega načrta za
čistilno napravo Gornja Radgona – Ne od-
piraj!” morajo oddati ponudniki do 27. 12.
1996 do 10. ure na slov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Rad-
gona.

9. Javno odpiranje ponudb bo v prosto-
rih Občine Gornja Radgona 27. 12. 1996 ob
10. uri.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
najpozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Občina Gornja Radgona

Št. 92/96 Ob-5210

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

javni razpis
za nabavo ginekološke pregledne mize

1. Predmet razpisa: ginekološka pregled-
na miza:

– stabilna miza z nizkoprofilno bazo,
– možnost postavitve na vse podlage –

brez pritrditve,
– odporna na materiale za dezinfekcijo,
– ima drežani bazen, držalo za papirne

role (400 mm), oprijemala za roke in stop-
ničko za lažji pristop,

– motorno nastavljiva po višini (od 760 mm
do 960 mm),

– motorno nastavljiva pelvična plošča
(do + 20%),

– ročno nastavljiv hrbtni del (+ 70 do –
20 stopinj).

2. Dobavni rok: največ 1 mesec po skle-
nitvi pogodbe.

3. Lokacija: FCO dobavljeno in monti-
rano v prostorih bolnišnice.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

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

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

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

objavi v Uradnem listu RS na  naslov: Bol-
nišnica Postojna, tajništvo, Prečna 4, 6230
Postojna.

6. Ponudba mora biti oddana v zapečate-
ni ovojnici z napisom “Ne odpiraj – pod-
nudba na javni razpis za nakup “Gineko-
loška pregledna miza”. Na ovojnici naj bo
točen naslov ponudnika.

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



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5110 Št. 75 – 20. XII. 1996

Odpiranje ponudb bo na upravi Bolni-
šnice Postojna, Prečna 4.

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

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

Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo, Postojna

Št. 1317/96 Ob-5213

Javni razpis
za izdelavo prostorsko informacijskega
sistema komunalnih objektov Občine

Domžale
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko

podjetje Domžale p.o. Matije Tomca 4,
Domžale.

2. Predmet razpisa je zajem katastra ko-
munalnih naprav v prostorsko informacijski
sistem, naslednje vsebine:

– vodovod,
– kanalizacija,
– plinovod,
– pokopališče.
3. Zajem katastra komunalnih naprav v

prostorsko informacijski sistem se bo izvr-
šil za področje Občine Domžale, ki je v
upravljanju Komunalno stanovanjskega
podjetja Domžale. Okvirna  vrednost del je
6,500.000 SIT.

4. Rok izvedbe: 5 mesecev od oboje-
stransko podpisane pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena,
– potrjen ali zmanjšan rok izvedbe,
– reference in strokovnost,
– ostale ponujene ugodnosti.
6. Dodatne  informacije: razpisno doku-

mentacijo lahko ponudniki dobijo na naslo-
vu: Komunalno stanovanjsko podjetje Dom-
žale p.o. Matije Tomca 4, 1230 Domžale
kontaktna oseba: Duhovnik Jože, Praprot-
nik Anton, vsak dan od 9. do 12. ure, tel.:
061/722-513.

7. Ponudbe: pisne ponudbe oddajte na
naslov: Komunalno stanovanjsko podjetje
Domžale p.o. Matije Tomca 4, 1230 Dom-
žale najkasneje v 7. dneh po objavi razpisa,
do 12. ure, v tajništvu podjetja, v zaprti
ovojnici, z napisom “Ne odpiraj – javni raz-
pis – informacijski sistem”.

Javno odpiranje bo 7. dan po objavi v
Uradnem listu RS, v prostorih Komunalno
stanovanjskega podjetja Domžale na Savski
34 v Domžalah, ob 13. uri. Ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v 15 dneh od odpiranja
ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznih ponudb ne izbere nobenega po-
nudnika.

Najcenejša ponudba ni nujno najugod-
nejša.

Komunalno stanovanjsko
podjetje Domžale

Št. 1733/1-1996 Ob-5214

Javno  podjetje  Komunala  Kranj,  p.o.,
Mirka  Vadnova 1,  Kranj,  objavlja  na
podlagi  Pravilnika  o  postopku  za  izvaja-
nje javnih razpisov za oddajo javnih naro-
čil, (Ur. l. RS, št. 35/93) in odredbe o po-
stopku za izvajanje javnih razpisov za od-

dajo javnih naročil, (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
1. Naročnik: JP Komunala Kranj, p.o.,

Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet javnega razpisa je:
a) kombinirano smetarsko vozilo z

napravo za pranje posod komunalnih od-
padkov,

b) vozilo samonakladač za odvoz zaboj-
nikov do 7 m3,

c) buldožer za ravnanje odpadkov na ko-
munalni deponiji,

d) vozilo za čiščenje ulic – pometalni
stroj.

Zahteve investitorja za zgoraj navedena
vozila so:

pod točko a)
– vozilo na dvoosni šasiji,
– moč motorja do 240 KW,
– pranje posod velikosti 80 do 900 li-

trov,
– volumen zabojnika za odpadke do

14 m3,
pod točko b)
– vozilo na dvoosni šasiji,
– možnost pobiranja 5 in 7 m3 zabojni-

kov,
– moč motorja do 180 KW,
pod točko c)
– teža do 15 ton,
– klimatizirana kabina,
– prirejenost za delo na komunalni de-

poniji,
pod točko d)
– moč motorja do 120 KW,
– volumen  zabojnika  za  odpadke  do

4 m3,
– vozilo prirejeno za mokro in suho

čiščenje.
Ponudniki lahko dajo ponudbo ločeno za

posamezno točko razpisa.
3. Ponujena oprema in vozila morajo za-

doščati tehničnim pogojem varnosti, mora-
jo imeti predpisane ateste, zagotovljen ser-
vis z navedbo lokacije in rezervne dele. Ce-
na mora biti podana v SIT, franco JPK
Kranj, vključno z vsemi dajatvami in stroški
do registracije.

4. Okvirne vrednosti:
za smetarsko vozilo – 25,000.000 SIT,
za samonakladač za kontejnerje –

14,000.000 SIT,
za buldožer – 16,000.000 SIT,
za pometalni stroj – 20,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok je prvi kvartal

v letu 1997.
6. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Vsebovati morajo:

a) dokazilo o registraciji,
b) bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni,
c) predlog pogodbe, ki mora vsebovati:
– končno ceno z morebitnim popustom

in plačilnimi pogoji,
– dobavni rok,
– podatke o registraciji,
– ugodnosti po lastni presoji,
d) referenčna lista.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
a) cena in plačilni pogoji,

b) rok dobave in garancija,
c) ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov ipd.,
d) reference,
e) druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-

nejši.
8. Investitor si pridržuje pravico odstopa

od izvedbe razpisane nabave ali izbrati do-
bavitelja za vozila po posameznih postav-
kah a), b), c) in d).

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj v 20
dneh od objave v Uradnem listu RS, do
12. ure.

Na zgornjem naslovu bo istega dne ob
12. uri odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z dobro vidno oznako “Ne odpiraj
– ponudba vozila”.

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu. Vsi osnovni
podatki bodo navedeni v razpisnih pogojih.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v desetih dneh po odpi-
ranju ponudb.

Št. 1733/1-1996 Ob-5215

Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, objavlja na podla-
gi pravilnika o postopku za izvajanje javnih
razpisov za oddajo javnih naročil, (Ur. l.
RS, št. 35/93) in odredbe o postopku za
izvajanje javnih razpisov za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
1. Naročnik: JP Komunala Kranj, p.o.,

Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: gradnja objekta za

spravilo peska in strojev na Mestnem poko-
pališču v Kranju.

3. Razpisna dokumentacija: vso potreb-
no dokumentacijo (načrti, popisi del s pre-
dizmerami, razpisni pogoji) in pojasnila na-
ročnika lahko ponudniki dobijo na upravi
podjetja JP Komunala Kranj, Mirka Vadno-
va 1, 4000 Kranj, v roku 8 dni od objave
razpisa pri Eržen Jožetu.

4. Vrednost del (orientacijsko) je
6,000.000 SIT.

5. Rok izgradnje: pričetek in dokončanje
del v prvem kvartalu 1997.

Ponudnik naj predloži okvirni terminski
plan izvedbe del.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponujena cena in fiksnost cen,
– rok izvedbe (terminski plan),
– finančna boniteta ponudnika,
– možnost kompenzacije,
– garancije,
– reference.
7. Ponudbe morajo biti opremljene v

skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa, vsebovati pa mo-
rajo predvsem predračun, vzorec pogodbe,
bonitetne obrazce, dokazilo o registraciji,
reference, opcijo ponudbe, izhodiščne ceni-
ke elementov, strukturo cene, manipulacij-
ske stroške, prometni davek in način obra-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 75 – 20. XII. 1996 Stran 5111

čuna razlik v ceni. Cena mora biti podana v
SIT.

8. Interesenti morajo oddati ponudbo na
naslov JP Komunala Kranj, Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj, v 15 dneh od objave v Urad-
nem listu RS. Na zgornjem naslovu bo na
isti dan ob 12. uri tudi odpiranje ponudb.
Vsi osnovni podatki bodo navedeni v razpi-
snih pogojih.

9. O dokončni izbiri bodo ponudniki pi-
smeno obveščeni.

Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o.

Št. 351/96 Ob-5216

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 jamskih svetilk s

pripadajočimi stojali in usmerniki
1. Investitor: Javno podjetje Rudnik Tr-

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

2. Predmet razpisa: nabava 600 kom jam-
skih naglavnih svetilk s pripadajočimi sto-
jali in usmerniki.

Tehnični pogoji:
– svinčeni akumulator polnjen z žveple-

no kislino,
– kapaciteta akumulatorja 10 Ah,
– napetost U = 4 V,
– velika  žarnica  I = 0,8 A,  pomožna

0,5 A,
– čas gorenja: velika žarnica 12 ur, po-

možna 20 ur,
– dolžina kabla 1,4 m,
– skupna teža svetilke do 2,4 kg,
– stojala za polnjenje z indikatorji za

kontrolo polnilnega toka za vsako polnilno
mesto,

– ustrezni usmerniki za posamezna sto-
jala,

– svetilke morajo biti izdelane v ExS iz-
vedbi oziroma v skladu z JUS N.S 8.

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 opreme je
20,000.000 SIT.

5. Rok za izdobavo svetilk je 30. 6. 1997.
V sklopu izdobave mora ponudnik predlo-
žiti naslednjo dokumentacijo:

– certifikat o ustreznosti svetilk za upo-
rabo v metanskih jamah od USM Republike
Slovenije),

– navodila za uporabo, vzdrževanje in
preizkušanje 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 zadnej-
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
jamske naglavne svetilke – Ne odpiraj”!

9. Javno odpiranje ponudb bo trideseti ko-
ledarski dan, oziroma prvi delovni dan po pre-
teku trideset koledarskih dni po objavi v Urad-
nem listu RS, ob 10. uri na oddelku za naložbe
RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 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.

Št. 039-3-96 Ob-5217

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

ga, računalniškega in pisarniškega  materia-
la za potrebe Upravne enote Ribnica od 1.
1. 1997 do 31. 12. 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša v letu 1997 – 1,800.000
SIT.

3. Vse dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo dobite od dneva objave jav-
nega razpisa na sedežu Upravne enote Rib-
nica, Gorenjska c. 9, Ribnica, tel.
061/862-206 (ponedeljek, sreda, petek od 7.
do 10. ure in od 11. do 14. ure).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisno do-
kumentacijo,

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

– dobavne roke za material po naročilu,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniške-

ga in pisarniškega materiala”, morajo po-
nudniki oddati v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, v sprejemni pisarni Upravne
enote Ribnica, Gorenjska c. 9.

7. Javno odpiranje ponudb bo enajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 11. uri na
sedežu Upravne enote Ribnica, Gorenjska
c. 9. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

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

Upravna enota Ribnica

Št. 353-00-1/95-1850-60 Ob-5218

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 38/84 in 29/86)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

na komunalni infrastrukturi v Mariboru
Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Predmet javnega razpisa:
Izgradnja kanalizacije:
1. Dodatna dela pri izgradnji kanalizaci-

je naselja Bohova:
a) kanalska veja 1.0 – dodatna dela zara-

di regulacije Pohorskega potoka ob izgrad-
nji obvoznice,

b) izgradnja kanalske veje 1.1 v dolžini
570 m ∅ 200 mm,

c) kanalska veja 2.0 v dolžini 276 m
∅ 300 mm.

2. Izgradnja kanalizacije v KS Tone Ču-
far po Čopovi ulici v dolžini 284 m
∅ 300 mm.

Pričetek del po podpisu pogodbe 30 de-
lovnih dni.

Podatki iz tega razpisa so na razpolago
na sedežu Komunalne direkcije Maribor,
Slovenska 40, soba 106/I (Juratić Alenka).

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 5.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
kmunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun za vsa dela s tem, da se bo-

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
mer. Ponudnik pripravi predračun na podla-
gi popisa del. V predračunu mora biti nave-
den datum veljavnosti cene (najmanj 30 dni
od dneva predložitve) in datum veljavnosti
ponudbe,

– kalkulacijske osnove s cenami mate-
rialov, viri nabave in transportne razdalje,

– operativni plan napredovanja del,
– rok za izvedbo.
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upošte-

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju

del morajo biti upoštevani “Splošni in teh-
nični pogoji za izgradnjo tovrstnih objek-
tov”,
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– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega po-
dizvajalca,

– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe:
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

Prav tako mora biti na vsakem ovitku
naslov uporabnika, označba: Ne odpiraj –
ponudba! in navedba, na katero zadevo se
ponudba nanaša.

Ponudbe lahko oddajo ponudniki tudi
priporočeno po pošti, vendar morajo pris-
peti  do  naročnika  najkasneje  do  roka
oddaje.

Odpiranje ponudb: odpiranje pravočasno
prispelih ponudb bo izvedla komisija naroč-
nika v roku do osem dni po poteku javnega
razpisa ob uri, ki bo določena naknadno. Pri
odpiranju ponudb so lahko prisotni poob-
laščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisna pooblastila.

Predstavniki ponudnikov, ki niso oddali
pooblastil, nimajo pravice dajati pripomb
na postopek odpiranja ponudb in nimajo pra-
vice spodbijati pravilnosti postopka odpira-
nja ponudb.

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

– kadrovsko zasedbo,
– reference pri podobnih delih,
– zasedenost kapacitet z že prevzetimi

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

hanizacijo,
– finančno stanje ponudnika.
Ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe,

pa niso bili izbrani, ne smejo pozneje sode-
lovati pri realizaciji pogodbe kot podizva-
jalci z izbranim ponudnikom.

Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb
in izbranem ponudniku obveščeni pisno v
roku deset dni po oddaji ponudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 061-2/96 Ob-5212

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Sežana, Sklad stavbnih zemljišč no-
ve Občine Sežana

javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih del za

razširitev pokopališča v Sežani - I. faza
1. Investitor: Občina Sežana, Sklad

stavbnih zemljišč nove Občine Sežana.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

razširitev pokopališča v Sežani I. faza.
3. Okvirna vrednost del je 20,000.000

SIT.

4. Ponudniki dobijo razpisno dokumen-
tacijo na Občini Sežana, Partizanska cesta
4, pri Nives Stojkovič v pisarni št. 73, II.
nadstropje. Rok za dvig dokumentacije je
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS do vključno osmega dne po objavi raz-
pisa.

5. Navedena dela se bodo izvajala po
sklenjeni in podpisani pogodbi. Investitor si
pridružuje pravico spremeniti obseg del ali
rok izgradnje, glede na planirana sredstva v
proračunu.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– naslov ponudnika z dokazilom o regi-
straciji iz z odločbo o izpolnjevanju predpi-
sanih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– usposobljenost ponudnika,
– cenenost ponudbe na žigosanih popi-

sih,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji z avansom največ do

25% investicije (zavarovanje izpolnitve ob-
veznosti),

– roki izvedbe del,
– garancijski rok,
– reference,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
– najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši
7. Rok za oddajo ponudb je do srede

8. januarja 1997 do 11. ure v sprejemni pi-
sarni župana in Občina Sežana, Partizanska
cesta 4, Sežana.

Ponudbe morajo biti zapečatene in ozna-
čene z “Ponudba, Ne odpiraj” z imenom
“Širitev pokopališča v Sežani”

8. Odpiranje ponudb bo v četrtek dne
9. januarja 1997 ob 12. uri v pisarni št. 73
Občine Sežana.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Ob-5219

Občina Postojna, Ljubljanska 4, Postoj-
na, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izbiro izvajalca izdelave sprememb in
dopolnitev planskih dokumentov Občine

Postojna
1. Naročnik: Občina Postojna, Ljubljan-

ska 4, Postojna.
2. Predmet razpis: izdelava sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega plana Občine Postojna za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega plana Občine
Postojna za obdobje 1986–1990 (izdelava
novega, enotnega plana za novo Občino Po-
stojna); novelacija urbanistične zasnove me-
sta Postojne in izdelava urbanistične zasno-
ve za naselje Prestranek.

3. Orientacijska vrednost del je
5,800.000 SIT.

4. Dvig razpisne dokumentacije: vsak de-
lovnik od 8. do 14. ure na Oddelku za okolje,
prostor in urbanistično načrtovanje Občine Po-
stojna, Ljubljanska 4, Postojna, soba 33. Raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvigne-
jo s potrdilom o plačilu 10.000 SIT nepovrat-
nih sredstev na ŽR 52200-630-61215 – Prora-
čun Občine Postojna.

5. Predvideni rok pričetka del: predvido-
ma v januarju, po podpisu pogodbe.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri izdelavi urbanističnih ak-
tov, predvsem planov,

– dobro poznavanje prostora in na splo-
šno Občine Postojna,

– sestava in strokovna usposobljenost
ekipe,

– cenovno ugodnejša ponudba, pri če-
mer nizka cena ni merilo izbora,

– rok izvedbe in fiksnost cene,
– možnost izdelka v barvnem izrisu in

uporaba baz za kasnejši prikaz in korekcije,
– možnost prepustitve matric v trajno last

naročnika,
– dodatne ugodnosti, ki jih nudi ponud-

nik.
7. Dodatne informacije: Oddelek za oko-

lje, prostor in urbanistično načrtovanje Ob-
čine Postojna – kontaktni osebi Miran Vato-
vec, tel. 067/21-170 in Irena Debevc, tel.
067/24-401, int. 59.

8. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
v 20 dneh po objavi tega razpisa v Urad-
nem listu RS, do 13. ure na naslov: Občina
Postojna, Oddelek za okolje, prostor in ur-
banistično načrtovanje, Ljubljanska 4, Po-
stojna.

Ponudbe morajo biti izdelane v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in19/94). Po-
nudbe je potrebno dostaviti v zaprti ovojni-
ci z oznako “Ne odpiraj – ponudba za pro-
storski plan Občine Postojna”.

9. Odpiranje ponudb bo 25. dan po obja-
vi razpisa ob 12.30 v sejni dvorani Občine
Postojna – Dom organizacij, Trg padlih bor-
cev 5/II, Postojna.

10. Rok obvestila: ponudniki bodo o izi-
du javnega razpisa obveščeni v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Občina Postojna

Št. 1245/96 Ob-5220

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nabavo zaščitnih pokrival in mask
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: nabava zaščitnih po-

krival in mask.
1. Zaščitna pokrivala:
a) pokrivalo v obliki rute – ženski mo-

del,
b) kapa z elastiko – ženski model,
c) kapa s trakcem – moški model,
d) kapa, ki pokriva tudi predel vratu –

moški model.
Okvirna letna količina 210.000 koma-

dov.
2. Maske:
a) kirurška maska s trakovi,
b) zaščitna maska z elastiko,
c) zaščitna maska s ščitnikom za oči,
d) zaščitna maska za zaščito pri aktivni

pljučni TBC,
e) plastični ščitnik za obraz za večkratno

uporabo.
Okvirna letna količina 320.000 koma-

dov.
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III. Strokovni kriteriji
1. Za zaščitna pokrivala:
– zaščitno pokrivalo mora v celoti pre-

krivati lase in čelo,
– kapa mora zagotoviti čim manjšo pre-

pustnost za mikroorganizme,
– kapa mora omogočati čim večjo pre-

pustnost zraka,
– nameščanje in snemanje kape naj bo

enostavno,
– embalaža mora omogočati higiensko

izvlačenje enega kosa, osnovna enota paki-
ranja po 100 kosov,

– pokrivalo mora biti izdelano iz eko-
loško prijaznih materialov.

2. Za maske:
– maska mora biti tako velika, da pokri-

va nos, usta in brado,
– nameščanje na obraz:
  – s trakovi,
  – z elastiko,
– maska mora zagotoviti čim manjšo pre-

pustnost za mikroorganizme po BFE testu
(bacterial filtration effeciency) minimalno
95% filtracijo ali boljšo,

– maska mora omogočati čim večjo pre-
pustnost izdihanega zraka,

– maska mora omogočati dobro tesnenje
ob nosu,

– maska mora biti iz materialov, ki ne
dražijo kože in povzročajo alergij,

– maske so pakirane v osnovni enoti po
50 skupaj, ki je dodatno zaščitno pakirana.
Osnovno pakiranje omogoča posamično iz-
vlačenje maske brez kontaminiranja ostalih,

– maska mora biti izdelana iz ekološko
prijaznih materialov.

IV. Orientacijska vrednost naročila:
Zaščitna pokrivala – 4,8 mio SIT letno,
Maske – 13 mio SIT letno.
V. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa,
3. reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, cene v SIT z izkazanim prometnim
davkom za posamezen predmet razpisa (glej
II. točko – 1. in 2.),

5. dinamiko realizacije pogodbe,
6. s strani agencije za plačilni promet

potrjena BON 1 in BON 2 ali BON 3, ki ne
smeta biti starejša od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka,

7. za oba predmeta razpisa mora proizva-
jalec predložiti dokazila o doseganju stan-
darda kvalitete ISO ter dokazila o registri-
rani dejavnosti v Republiki Sloveniji,

8. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku,

9. vzorca obeh artiklov v osnovnem pa-
kiranju,

10. navedba pooblaščene osebe ali služ-
be ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbo,

11. dokumentacija in pogodbeni doku-
menti morajo biti napisani v slovenskem
jeziku, vrednosti pa izražene v SIT – DDP
(dobava s plačano carino).

VI. Merila za izbiro najugodnejše po-
nudbe:

– cena,
– kakovost,
– rok plačila (ne sme biti krajši od 30

dni),

– dobavni rok.
VII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-

be v zaprtih kuvertah na naslov: Klinični
center, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za
komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj –
za razpisno komisijo – nabava zaščitnih po-
krival in mask”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot neveljavne (prejete prepozno
ali nepravilno označene).

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

VIII. Pojasnila v zvezi z razpisom dobite
pri glavni sestri KC, Poloni Zupančič, v.m.s.,
tel. 311-479, Majdi Konda, mag. pharm., KC
Komercialna služba, tel. 13-21-009.

IX. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Trajanje naročila je 1 leto.
X. O kraju in času odpiranja bodo po-

nudniki pisno obveščeni. (Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju po-
nudb morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.)

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Št. 1244/96 Ob-5221

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 2, Ljubljana.

II. Predmet razpisa: nabava pisarniškega
materiala.

Specifikacija materiala je razvidna iz raz-
pisne dokumentacije, ki se jo lahko prevza-
me v KC Komercialni sektor, Njegoševa 8a,
pri Štefki Kolenc.

III. Orientacijska letna vrednost predvi-
denih dobav: 50 mio SIT.

IV. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa,
3. reference,
4. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, (cene v SIT s posebej izkazanim
prometnim davkom),

5. ustrezne certifikate kakovosti s pros-
pektnim materialom,

6. s strani agencije za plačilni promet
potrjena BON 1 in BON 2 ali BON 3, ki ne
smeta biti starejša od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka,

7. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-
ročniku,

8. navedba pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s po-
nudbami,

9. dokumentacija in pogodbeni doku-
menti morajo biti napisani v slovenskem
jeziku, vrednosti pa izražene v SIT – DDP
(dobava s plačano carino),

10. vzorec vsakega artikla od št. 1 do 53
po specifikaciji (po zaključenem razpisu bo-
mo vzorce neizbranim ponudnikom vrnili).

V. Rok dobave: sukcesivne dobave za na-
slednjo lokacijo: Klinični center, Zaloška 7.

VI. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– cena,
– kakovost,
– rok plačila (ne sme biti krajši od 30

dni),
– način reševanja reklamacij.
VII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-

be v zaprtih kuvertah na naslov: Klinični
center, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, za
komercialni sektor z oznako “Ne odpiraj –
za razpisno komisijo – nabava pisarniškega
materiala”.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

Na zadnji strani kuverte morata biti raz-
vidna firma in sedež ponudnika.

Osebno se lahko ponudbe odda v KC
Komercialni sektor – tajništvo, Njegoševa
8a, Ljubljana.

Ponudbe, ki ne bodo sestavljene v skla-
du z zahtevami tega razpisa bo komisija
zavrnila kot neveljavne (prejete prepozno
ali nepravilno označene).

Neveljavne ponudbe bodo vrnjene po-
nudnikom.

VIII. Dokumentacijo in pojasnila v zve-
zi z razpisom dobite pri: Štefki Kolenc, KC
Komercialni sektor, Njegoševa 8a, tel.
061/323-172.

IX. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Trajanje naročila je 1 leto.
X. O kraju in času odpiranja bodo po-

nudniki pisno obveščeni. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju po-
nudb morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

XI. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Klinični center Ljubljana

Št. 033-24/96 Ob-5225

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izdelavo tehnične dokumentacije za
dograditev Osnovne šole Cirkulane
1. Investitor: Občina Gorišnica, Gorišni-

ca, Gorišnica 54.
2. Predmet razpisa je izdelava tehnične

dokumentacije za prizidek Osnovne šole
Cirkulane, ki obsega:

– projekt za pridobitev gradbenega do-
voljenja, PGD, ter

– projekt za izdelavo, PZI.
3. Lokacija: Osnovna šola Cirkulane.
4. Obseg del z okvirno ceno in rok:
– tehnična dokumentacija za dograditev,
– skupna površina zgradbe za obdelavo

500 m2,
– okvirna vrednost investicije znaša

90,000.000 SIT,
– okvirni rok za izdelavo tehnične doku-

mentacije je 40 dni po podpisu pogodbe.
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5. Razpisno dokumentacijo in dodatna
pojasnila dobijo ponudniki pri Občini Gori-
šnica, Gorišnica 54 pri Slavku Bratuša, inž.
gr. (tel. 062/708-062) v roku 10 dni od dne-
va objave razpisa, vsak delavnik od 8. do
10. ure.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine razpisne dokumentacije v višini 10.000
SIT na žiro račun št. 52400-630-20738 s
pripombo: Razpisna dokumentacija OŠ Cir-
kulane.

6. Ponudniki, ki se bodo udeležili javne-
ga razpisa, morajo k ponudbi priložiti na-
slednje podatke in priloge:

– ime in točen naslov ponudnika,
– registracijo podjetja ter odločbo o do-

voljenju za opravljanje dejavnosti,
– skupno ponudbeno ceno ter ceno za

posamezna področja projektne dokumenta-
cije kot sledi:

a) arhitektura,
b) konstrukcija,
c) zunanja ureditev,
d) strojne instalacije,
e) elektro instalacije,
f) barvna študija.
– poimenski sestav strokovnega tima za

vsako zgoraj navedeno področje projektne
dokumentacije, ki vključuje tudi morebitne
zunanje sodelavce, njegove reference in pi-
sno zagotovilo, da bo dejansko projektiral,

– reference in dokazila o usposobljeno-
sti za projektiranje osnovnih šol in njim po
zahtevnosti sorodnih zgradb,

– jamstvo za resnost ponudbe in sicer
akceptni nalog za znesek 100.000 SIT z iz-
javo, da ga Občina Gorišnica lahko vnovči,
če ponudnik, ki je bil izbran kot najugod-
nejši, ne bi sklenil pogodbe,

– podatke o solventnosti in boniteti, ki
ne smejo biti starejši od 30 dni,

– osnutek projektne pogodbe.
Ponudnik se mora obvezati, da bodo vse

ponujene posle izvajali kadri, ki so nave-
deni v ponudbi.

7. Ponudba mora vsebovati elemente, ki
so navedeni v 12. členu odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil, (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94).

8. Ponudbena cena mora obsegati vse
elemente, ki so navedeni v pravilniku o po-
drobnejši vsebini tehnične dokumentacije,
(Ur. l. SRS, št. 40/89).

9. Kriteriji in pogoji za izbor najugod-
nejšega ponudnika:

– kompletnost ponudbe,
– skladnost z obstoječo arhitekturo in

značajem zgradbe in okolice,
– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelano-

sti, natančnost, obseg razdelave),
– ponujena cena in ponujeni najugodnej-

ši način plačila,
– reference ponudnika in članov strokov-

nega tima za izvajanje tovrstnih del,
– rok za izdelavo,
– solventnost ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Investitor ni dolžan smatrati najcenejše-

ga ponudnika kot najugodnejšega.
10. Investitor si pridržuje pravico po po-

trebi izbiro različnih izvajalcev za posamez-
na področja projektne dokumentacije.

11. Ponudniki morajo dostaviti ponudbo
v zapečatenem ovitku z označbo: ”Ponudba

za projektiranje dograditve OŠ Cirkula-
ne-Ne odpiraj”.

12. Ponudbe morajo, na glede na način
dostave, prispeti v vložišče Občine Gorišni-
ca, 2272 Gorišnica, Gorišnica 54, najkasne-
je v roku 20 dni od objave v Uradnem listu
RS do 12. ure.

Ponudbe se bodo odpirale isti dan po
prispetju ponudb ob 13. uri v prostorih Ob-
čine Gorišnica.

Če pride datum oddaje ponudbe oziroma
odpiranja ponudb na dela prost dan, se šteje
za oddajo ponudbe oziroma odpiranja po-
nudb naslednji delovni dan.

Nepravočasno prispele ponudbe kakor tu-
di nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.

13. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predlo-
žiti pismena pooblastila. Predstavniki po-
nudnikov, ki ne oddajo pooblastil, nimajo
pravice dajati pripomb na postopek odpira-
nja ponudb in nimajo pravice spodbijati pra-
vilnosti postopka odpiranja ponudb.

14. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15. dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Gorišnica

Št. 2-0/4/4649-96 Ob-5226

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
10. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo medkrajevne povezave
z optičnim kablom Rogaška Slatina -

Rogatec
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

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

za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom Rogaška Slatina - Rogatec.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti do vključno 6. 1. 1997 na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Ilič Danijela), tel.
063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 18,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 15. 2.
1997, predviden rok zaključka del pa je
30. 6. 1997.

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

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne šteje za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
8. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po

objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je, do 12. ure na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., Poslovna enota Celje, Lava 1, 3000
Celje.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

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

za izgradnjo medkrajevne povezave z optič-
nim kablom Rogaška Slatina - Rogatec”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 21. 1. 1997 ob
9. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

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

Ob-5227

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
10. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

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

v Celju
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

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

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja Hudinja v Celju.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti do vklučno 6. 1. 1997 na sedežu investi-
torja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Ilič Danijela), tel.
063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 28,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 3.
1997, predviden rok zaključka del pa je
30. 6. 1997.

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

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne šteje za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
8. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
do 12. ure na naslov: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen internega
navodila o pogojih in postopkih za oddaja-
nje del izvajalcem.

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

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 21. 1. 1997 ob
8. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

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

Telekom Slovenije
poslovna enota Celje
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Ob-5229

Zavod Republike Slovenije za šolstvo,
Ljubljana, Poljanska 28, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
in odredbe o spremembi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za tiskarske
in grafične storitve v letu 1997 v okvirni

vrednosti 50,000.000 SIT.
Ponudniki naj pripravijo ponudbe v skla-

du z 12. členom (elementi 1., 2., 3., 10., 11.
in 12. citirane odredbe, t.j. opis tehnične
opremljenosti za razpisane storitve, referen-
ce o izvedenih delih/storitvah za področje
šolstva).

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so: reference pri izvajanju tovrstnih
del, ponudbena cena, rok izvedbe, strokov-
na usposobljenost in tehnične možnosti iz-
vajalca, kakovost storitev in odzivnost.

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo 7. 1. 1997 od 9. do 14. ure na
Zavodu RS za šolstvo, Ljubljana, Poljanska
28, pritličje – soba 014.

Upoštevali bomo pisne ponudbe, ki bo-
do dospele do 20. 1. 19997 do 9. ure na
naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska 28,
1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako
“Ne odpiraj – ponudba za tiskarske in gra-
fične storitve”.

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1997
ob 11. uri na Zavodu RS za šolstvo, Ljublja-
na, Poljanska 28/III. nadstropje – soba 302.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

Zavod RS za šolstvo

Št. 039-3/96-4 Ob-5230

RS, Upravna enota Sežana, Partizanska
4, Sežana, objavlja na podlagi 91. člena za-
kona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS,
št. 5/96) in na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Naročnik: Upravna enota Sežana, Par-

tizanska cesta 4, Sežana.
2. Predmet razpisa je izbor najugodnej-

šega dobavitelja potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala (papir, zvezki, blo-
ki, etikete, kuverte, mape, registratorji, pi-
sala, letpila, drobni pisarniški material, raz-
ni obrazci, potrošni material za pisalne stro-
je, printerje in računalnike ter drugi drobni
material) za leto 1997.

3. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 3,500.000 SIT letno.

4. Rok dobave: postopno do konca leta
1997 v skladu z naročili naročnika.

5. Lokacija dostave: fco naročnik.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje po-

datke in dokumentacijo:
– ime ponudnika in naslov,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od treh mesecev in odločbo o izpol-
njevanju pogojev za opravljanje dejvnosti,

– dosedanje reference,
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

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

naročnik po kosu s prometnim davkom, ko-
ličinske in druge popuste vse preračunano
na plačilo 30 dni po dobavi.

7. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– kvaliteta materiala,
– količinski popust,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
8. Naročnik si pridrži pravico;
– do sprememb količine materiala v ok-

viru posameznih skupin glede na spremem-
be med obdobjem v skladu z razpoložljivi-
mi 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 v primeru, da izbrani ponudnik od-
kloni podpis pogodbe ali ob neizponjevanju
pogodbenih obveznosti s strani izbranega
dobavitelja, lahko takoj prekine pogodbo in
pozove k podpisu pogodbe za nabavo mate-
riala iz posamezne skupine drugega naju-
godnejšega dobavitelja po tem javnem raz-
pisu.

9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
– ponudba za dobavo potrošnega pisarniške-
ga in računalniškega materiala” z oznako
ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov v 10
dneh po objavi v Uradnem listu RS. Upošte-
vali bomo vse ponudbe, ki bodo prispele
vključno 10. dan do 12. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 15. dan ob 9.
uri na sedežu Upravne enote. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti predstavniki ponudni-
kov pisno pooblastilo za zastopanje.

Če bo 15. dan dela prost dan, bo odpira-
nje ponudb prvi naslednji delovni dan.

11. Nepravočasno  prispelih  in  nepra-
vilno  opremljenih  ponudb  komisija  ne
bo  obravnavala  in  bodo  vrnjene  ponud-
niku.

12. Ponudniki  bodo  o  izbiri  obvešče-
ni  v  roku  15.  dni  od  dneva  odpiranja
ponudb.

Upravna enota Sežana

Ob-5144

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Zavod za
zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem
objavlja

javni razpis
za nabavo osnovnih sredstev za potrebe

Zavoda
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno var-

stvo Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa:
2.1. Osebni  avto  za  službene  potre-

be:  vozilo  s  prostornino  motorja  do
1400 ccm,  v  okvirni  vrednosti  do
1,800.000 SIT,  z  možnostjo  servisiranja
v  Koroški regiji,

2.2. Prenosni vzorčevalnik za kontinui-
rano vzorčevanje odpadnih vod,

2.3. Merilec pretoka vode.
3. Ponudbe morajo biti v skladu z 12.

členom odredbe. Veljavnost ponudb naj bo
vsaj 14 dni po javnem odpiranju ponudb.

4. Merila za izbiro:
– tehnične lastnosti vozila oziroma apa-

ratur,
– cene in plačilni pogoji (možnosti kre-

ditiranja ali leasinga itd.),
– zagotavljanje vzdrževanja in servisira-

nja v bližini,
– rok dobave in garancijski rok,
– eventualne druge ugodnosti.
5. Rok za oddajo ponudb: 7 dni od dneva

objave v Uradnem listu RS, na naslov: Za-
vod za zdravstveno varstvo, Ob Suhi 11 (v
ZD), 2390 Ravne na Koroškem.

6. Ponudba naj bo poslana v zaprti ku-
verti, z oznako: Javni razpis za osnovna
sredstva.

7. Odpiranje ponudb bo v roku 3 dni po
preteku roka za oddajo ponudb.

8. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.

ZZV Ravne

Št. 2487/96 Ob-5244

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

javni razpis
za izbiro izvajanja storitev -

fotokopiranja
1. Predmet razpisa je izvajanje storitev

fotokopiranja za potrebe Upravne enote
Ljubljana za 1. 1. 1997 do 30. 6. 1997 za
izpostave (Bežigrad, Center, Moste-Polje,
Šiška, Vič-Rudnik) in sektor za upravne no-
tranje zadeve.

2. Orientacijska vrednost storitev znaša
po izpostavi 1,300.000 SIT in za sektor
500.000 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).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih storitev v zadnjem letu;
– podpisan vzorec pogodbe, ki jo ponud-

niki dobijo na Upravni enoti Ljubljana, v
sobi št. 327/III, tajništvo;

– cenik storitev po prodajnih cenah
(brez davka in popusta) FCO lokacija na-
ročnika;

– količinske in druge popuste na v speci-
fikaciji navedene prodajne cene brez davka,
ob upoštevanju plačilnega roka 30 dni od
dneva izdaje računa;

– izstavljanje računov za izpostave in
sektor;

– roke za izvedbo storitev;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
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– dobavni roki;
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
izbiro izvajanja storitev - fotokopiranja”
morajo ponudniki oddati v 10 dneh po obja-
vi v Uradnem listu RS, v sprejemni pisarni
Upravne enote Ljubljana, Adamič Lundro-
vo nabrežje 2.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997
ob 10. uri na sedežu Upravne enote Ljublja-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, sejna so-
ba št. 143/I. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v petnajstih dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Št. 2487/96 Ob-5245

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega

in pisarniškega materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

in pisarniškega materiala za potrebe Uprav-
ne enote Ljubljana 1. 1. 1997 do 30. 6. 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 16,000.000 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).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih dobav v zadnjem letu;
– podpisan vzorec pogodbe, ki jo ponud-

niki dobijo na Upravni enoti Ljubljana, v
sobi št. 327/III, tajništvo;

– izpolnjeno specifikacijo materiala po
prodajnih cenah (brez davka in popusta)
FCO lokacija naročnika po kosu;

– količinske in druge popuste na v speci-
fikaciji navedene prodajne cene brez davka,
ob upoštevanju plačilnega roka 30 dni od
dneva izdaje računa;

– izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih v okviru Upravne enote
Ljubljana;

– dobavne roke za material po naročilu;
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
– dobavni roki;
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega in pisarniške-
ga materiala” morajo ponudniki oddati v 10
dneh po objavi v Uradnem listu RS, v spre-
jemni pisarni Upravne enote Ljubljana, Ada-
mič Lundrovo nabrežje 2.

7. Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1997
ob 10. uri na sedežu Upravne enote Ljublja-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, sejna so-
ba št. 143/I. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v petnajstih dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Št. 2487/96 Ob-5246

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja računalniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava računal-

niškega materiala za potrebe Upravne enote
Ljubljana 1. 1. 1997 do 30. 6. 1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 4,000.000 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).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih dobav v zadnjem letu;
– podpisan vzorec pogodbe, ki jo ponud-

niki dobijo na Upravni enoti Ljubljana, v
sobi št. 327/III, tajništvo;

– izpolnjeno specifikacijo materiala po
prodajnih cenah (brez davka in popusta)
FCO lokacija naročnika po kosu;

– količinske in druge popuste na v speci-
fikaciji navedene prodajne cene brez davka,
ob upoštevanju plačilnega roka 30 dni od
dneva izdaje računa;

– izstavljanje računov po posameznih
stroškovnih mestih v okviru Upravne enote
Ljubljana;

– dobavne roke za material po naročilu;
– jamstvo za kvaliteto ponujenega mate-

riala;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
– dobavni roki;
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
izbiro dobavitelja računalniškega materia-
la” morajo ponudniki oddati v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, v sprejemni pi-
sarni Upravne enote Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2.

7. Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1997
ob 12. uri na sedežu Upravne enote Ljublja-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, sejna so-
ba št. 143/I. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v petnajstih dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Št. 2487/96 Ob-5247

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

javni razpis
za izbiro izvajanja storitev - tiskanja

obrazcev
1. Predmet razpisa je izvajanje storitev

tiskanja obrazcev za potrebe Upravne enote
Ljubljana za 1. 1. 1997 do 30. 6. 1997 za
izpostave (Bežigrad, Center, Moste-Polje,
Šiška, Vič-Rudnik) in sektor za upravne no-
tranje zadeve.

2. Orientacijska vrednost storitev znaša
5,000.000 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).

4. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika;
– dokazilo o registraciji dejavnosti;
– reference ponudnika z navedbo izvrše-

nih storitev v zadnjem letu;
– podpisan vzorec pogodbe, ki jo ponud-

niki dobijo na Upravni enoti Ljubljana, v
sobi št. 327/III, tajništvo. Pri dvigu vzorca
pogodbe ponudniki dobijo na vpogled vzor-
ce vseh obrazcev za tiskanje;

– cenik storitev po prodajnih cenah (brez
davka in popusta) FCO lokacija naročnika;

– količinske in druge popuste na v speci-
fikaciji navedene prodajne cene brez davka,
ob upoštevanju plačilnega roka 30 dni od
dneva izdaje računa;

– izstavljanje računov za izpostave in
sektor;

– roke za izvedbo storitev;
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe;
– cena;
– kvaliteta;
– količinski popust;
– reference ponudnika;
– dobavni roki;
– dodatne ugodnosti.
6. Popolne ponudbe v zapečatenih ku-

vertah z oznako “Ne odpiraj - ponudba za
izbiro izvajanja storitev - tiskanja obraz-
cev” morajo ponudniki oddati v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS, v sprejemni pi-
sarni Upravne enote Ljubljana, Adamič Lun-
drovo nabrežje 2.

7. Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 1997
ob 10. uri na sedežu Upravne enote Ljublja-
na, Adamič Lundrovo nabrežje 2, sejna so-
ba št. 143/I. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna poob-
lastila za zastopanje.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v petnajstih dneh po javnem odpira-
nju ponudb.

Upravna enota Ljubljana

Št. 110-1/96 Ob-5248

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
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javni razpis
za oddajo: AC Arja vas - Vransko;

elektro napajanje prometne signalizacije
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 10.1. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Peter Praprotnik, dipl.
inž. (tel. 063/725 277).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 2. 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: AC Ar-
ja vas - Vransko; elektro napajanje promet-
ne signalizacije.”

Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 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.

Ob-5277

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: AC Hoče–Arja vas:

cestninska postaja Tepanje
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov 80.000 SIT) na DDC,
d.o.o., Dunajska 48, Ljubljana, v sobi št.
128/I, in sicer od 23. in 24. 12. 1996 in od 3.
1. 1997 dalje, strokovne informacije vam
posreduje Vladimir Breščak, dipl. inž. (tel.
062/224-559, faks 062/224-549).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 30. 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: AC Ho-
če–Arja vas; cestninska postaja Tepanje.”

Javno odpiranje ponudb bo 30. 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.

DARS, d.d.

Ob-5249

V skladu z odredbami o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) ob-
javlja

javni razpis
za izvajalca izgradnje kanalizacijskega

zbiralnika Vrbnje–Radovljica
1. Investitor: Občina Radovljica, Gorenj-

ska c. 9, Radovljica, ki jo po pooblastilu
zastopa Komunala Radovljica.

2. Predmet razpisa: izgradnja kanaliza-
cijskega zbiralnika Vrbnje–Radovljica.

3. Razpisna dokumentacija, PGD, PZI in
vse dodatne informacije, potrebne za izde-
lavo ponudbe, dobite na sedežu Komunale

Radovljica, Ljubljanska 27, Radovljica, do
dneva oddaje ponudb, pri Mojci Šmid, oseb-
no po predhodnem telefonskem dogovoru
ali na tel. 064/715-109 ali 715-373. Ob dvi-
gu razpisne dokumentacije ponudniki pla-
čajo stroške izdelave razpisne dokumenta-
cije v višini 5.000 SIT.

4. Predmet razpisa
Razpis zajema izgradnjo kanalizacijske-

ga zbiralnika od Vrbenj do Radovljice, z
vsemi pripravljalnimi in zaključnimi deli.

5. Vrednost dela
Orientacijska vrednost investicije znaša

55,000.000 SIT.
6. Roki
Pričetek del je predviden v mesecu mar-

cu 1997, dokončanje vseh del pa v 120 dneh.
7. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika
  1. ponudbena cena in pogoji plačila,
  2. začetek dela in rok izvedbe,
  3. reference in usposobljenost za tovrst-

na dela,
  4. možnost kreditiranja,
  5. ostale ponudbene ugodnosti,
  6. boniteta ponudnika.
8. Vsebina ponudbe:
– firma oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme

biti starejši od 30 dni,
– ponudbeni predračun, prometni davek-

mora biti prikazan posebej in zajet v ceni
ponudbe,

– pogoji plačila,
– seznam referenc na podobnih objektih,
– operativni terminski plan,
– shemo ureditve gradbišča,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-

renskimi in geološkimi razmerami in obse-
gom del ter da jih je sposoben izvesti v
navedenih terminih,

– izjavo, da je seznanjen s projektno do-
kumentacijo in da z njo soglaša,

– potrjen obrazec BON 1, BON 2 ali
BON 3, ki ni starejši od 30 dni,

– bianco menico v višini10% ponudbe-
nih del, kot garancijo za resnost ponudbe,

– podpisane razpisne pogoje investitorja,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
9. Oddaja ponudbe
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunale Radovljica, Ljubljanska 27, Ra-
dovljica.

Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
dneva odpiranja, najkasneje do 10. ure.

Ponudba mora biti v zapečateni kuverti z
obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Odpiranje ponudb bo javno in bo izvr-

šeno v sejni sobi Komunale Radovljica,
Ljubljanska 27, Radovljica, dne 30. januar-
ja 1997 ob 12. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb.
Komunala Radovljica

Ob-5250

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju javne porabe (Ur. l. RS, št.

48/90) in odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: vzdrževanje javne

razsvetljave v Občini Krško
A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: vzdrževanje javne

razsvetljave v Občini Krško.
3. Orientacijska cena: 15,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: pričetek del: takoj po

podpisu pogodbe, rok izvajanja: 1997, 1998.
5. Merila za izbor:strokovna usposoblje-

nost kadrov in opremljenost za opravljanje
razpisnih del, ponujena cena, plačilni pogo-
ji z možnostjo zamika plačil oziroma kredi-
tiranja, fiksnost cen, opcija ponudbe, stro-
kovna usposobljenost izvajalca in reference
s področja del, realnost ponudbe, dodatne
ugodnosti.

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

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

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

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

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

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

metnim davkom,
– plačilne pogoje,
– dokazilo (listo referenc) o že opravlje-

nih podobnih delih ter za katerega naročni-
ka so bila opravljena,

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

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

– akceptni nalog v višini 10% ponudbe-
ne cene kot garancijo za resnost ponudbe,

– podatke o opremljenosti (osnovna sred-
stva) za opravljanje tovrstnih del,

– datum do katerega velja ponudba.
2. Ponudbo z oznako “vzdrževanje JR –

Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v zapeča-
teni kuverti najkasneje do 20. 1. 1997 do
10. ure na Občino Krško – oddelek za gos-
podarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpira-
nje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
10.30.

3. Razpisna dokumentacija se lahko
dvigne v sedmih dneh po objavi v Uradnem
listu RS, od 7. do 8. ure na oddelku za
gospodarsko infrastrukturo Občine Krško,
CKŽ 14, kjer dobite tudi vse dodatne infor-
macije. Ob dvigu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti potrdilo o plačilu pri-
stojbine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

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

Občina Krško

Št. 403-4/96 Ob-5251

Republika Slovenije, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Ljubljana, Jesenkova 3, na podlagi določil
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zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za dobavljanje pisarniškega,

računalniškega in ostalega potrošnega
materiala

1. Predmet razpisa je dobavljanje pisar-
niškega, računalniškega in ostalega potro-
šnega materiala kot sledi: registratorji, pa-
pir, mape, kuverte, zvezki, trakovi, lističi v
kockah, tonerji, trakovi za printerje, fakse,
diskete in kasete ter ostali potrošni pisar-
niški material za naročnika Ministrstvo za
finance, Davčno upravo Republike Sloveni-
je, za uporabnike Davčne urade:

a) Glavni urad v Ljubljani,
b) Posebni davčni urad v Ljubljani,
c) Davčni urad Ljubljana,
d) Davčni urad Brežice,
e) Davčni urad Celje,
f) Davčni urad Kočevje,
g) Davčni urad Koper,
h) Davčni urad Kranj,
i) Davčni urad Maribor,
j) Davčni urad Murska Sobota,
k) Davčni urad Nova Gorica,
l) Davčni urad Novo mesto,
m) Davčni urad Postojna,
n) Davčni urad Ptuj,
o) Davčni urad Trbovlje,
p) Davčni urad Velenje,
in njihove organizacijske enote – izpo-

stave.
2. Orientacijska vrednost predvidenih

dobav znaša 275,000.000 SIT.
3. Ponudniki lahko pošljejo ponudbo, ki

vsebuje celoten razpisani asortiman, za vse
davčne urade ali za posamezni(e) davčne
urade.

4. Predvideni rok dobave: sukcesivne do-
bave v skladu z naročilom uporabnika do
31. 12. 1997.

Specifikacija materiala po vrstah in davč-
nih uradih je razvidna iz razpisne dokumen-
tacije, ki se lahko pridobi pri naročniku.
Količine iz specifikacije so ocenjene in ok-
virne.

5. Lokacija dobave: fco uporabnik
(Davčni urad, izpostava).

Izstavljanje računov po davčnih uradih
naročnika.

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

balu po posameznem uporabniku in v okvi-
ru posameznih skupin materiala glede na
spremembe med letom, v skladu s sredstvi,
ki so na razpolago v proračunu,

– izbrati najugodnejšega ponudnika ce-
lotnega asortimana za posameznega upo-
rabnika, za več uporabnikov ali vse uporab-
nike,

– 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 drugega najugodnejšega do-
bavitelja po tem javnem razpisu, oziroma
dobavitelja s katerim je bila podpisana po-
godba za druge uporabnike po tem javnem
razpisu.

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

a) registracija podjetja (izpis iz sodnega
registra),

b) bonitetne obrazce (BON 1, BON 2,
oziroma BON 3),

c) potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti,

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

e) dovoljenje upravnega organa za
opravljanje dejavnosti,

f) podpisan ponudbeni predračun po po-
sameznih uporabnikih – uradih (specifika-
cije po enoti, po postavkah, popusti glede
obsega dobav),

g) parafiran, izpolnjen predlog pogodbe
in priloge k pogodbi (vsaka stran posebej),

h) veljavna bančna garancija za resnost
ponudbe (po vzorcu v razpisni dokumenta-
ciji in znesku),

i) dosedanje reference z navedbo izvrše-
nih dobav v zadnjem letu po količini in
vrednostih na področju, ki je predmet jav-
nega naročila ter imena naročnikov,

j) brezplačni vzorci po razpisni doku-
mentaciji in prospektni material, ki ostane
pri naročniku.

8. Merila za izbor najugodnejših ponud-
nikov celotnega asortimana po posameznih
uporabnikih naročnika so:

a) kakovost ponujenega blaga,
b) konkurenčnost cen (končna prodajna

cena, izražena v tolarjih-fco naslov naroč-
nika, s posebej prikazanim količinskim po-
pustom in prometnim davkom),

c) zagotovitev fiksnih cen do 30. 6. 1997,
d) plačilni rok daljši od 20 dni,
e) kompletnost ponudbenega asortimana

v okviru posameznega davčnega urada,
f) stalna količinska zaloga asortimana z

možnostjo takojšnje dobave ob urgentnem
naročilu,

g) možnost dobave blaga izven specifi-
kacije s tem, da po vrsti spada v posamezno
skupino,

h) druge ugodnosti ponudnika.
Opis in vrednotenje meril je podan v

razpisni dokumentaciji.
9. Rok za oddajo ponudb je do 9. 1. 1997

do 9. ure, na naslov: Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Glavni
urad, Ljubljana, Jesenkova 3, pritličje, soba
P4 pri Heleni Strgar.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Dobavljanje pisarniškega, raču-
nalniškega in ostalega potrošnega materia-
la” in opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis”.

10. Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 1997
ob 10. uri, v sejni sobi Davčne uprave Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Jesenkova 3 (mansarda).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju morajo imeti s seboj
pooblastilo o zastopanju.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, ne
bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene
ponudniku.

12. Z izbranim ponudnikom ali z izbra-
nimi ponudniki bo(do) sklenjena(e) okvirne
pogodbe z veljavnostjo do 31. 12. 1997.

13. Razpisno dokumentacijo lahko po-
nudniki dvignejo v Davčni upravi Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Jesenkova 3, pri
Mirjam Ilc-Škerl (pritličje, soba P1) vsak
delovni dan med 10. in 11. uro.

14. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom potekajo izključno v pisni obliki.

Davčna uprava Republike Slovenije
Glavni urad

Ob-5252

Javni razpis
za izbiro izvajalcev za delo v pripravi

surovine
1. Splošni pogoji
1.1. Naročnik: Ljubečna Celje, d.d.
1.2. Predmet razpisa: pridobivanje, pre-

voz in priprava surovine.
1.3. Razpisna dokumentacija je na raz-

polago vsak delovni dan od dneva objave
razpisa v Uradnem listu RS, v proizvod-
no-tehničnem sektorju v prostorih naročni-
ka, po predhodni najavi na tel. 063/461-441,
med 8. in 10. uro, Bojana Zavšek.

1.4. Za prevzem dokumentacije morajo
zainteresirani ponudniki plačati materialne
stroške v višini 10.000 SIT.

1.5. Predmet razpisa: izvedba pridobiva-
nja gline v glinokopu, prevoz gline in pe-
skov do predelave. V proizvodnji, priprava
surovine za predelavo, nakladanje in odvoz
izmeta. Naročnik si pridržuje pravico skle-
niti pogodbo za posamezno vrsto del.

1.6. Orientacijska vrednost del je ca.
20,000.000 SIT.

1.7. Predvideni pričetek del je: sezona
1997.

1.8. Rok za oddajo ponudbe je 30. dan
do 10. ure, po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova 30,
Ljubečna, p.p. 39, 3001 Celje, v zapečateni
kuverti z oznako podjetja ponudnika in oz-
nako “dela pri pripravi surovin – Ne odpiraj
– ponudba”.

2. Vsebina ponudbe
2.1. Ponudba mora biti izdelana v skla-

du z določili odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil.

2.2. V ponudbi mora biti predložena še
naslednja dokumentacija:

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrjeni razpisni pogoji naročnika,
– sulventnost podjetja v zadnjih dveh le-

tih,
– seznam podizvajalcev s potrdili o regi-

straciji,
– izjava ponudnika, da je proučil dejan-

sko stanje, da je seznanjen z dokumentacijo
in z njo soglaša, da je seznanjen z lokacija-
mi del in da so v celoti vkalkulirani vsi
stroški, ki so potrebni za normalno oprav-
ljanje del,

– izjava, da je ponudnik pripravljen prev-
zeti tudi delavce in stroje, ki jih uporablja
ponudnik zdaj pri opravi del,

– izjava ponudnika, da bo kot izvajalec
zavaroval stroje in naprave, ki jih uporablja
tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tu-
di proti tretji osebi.

2.3. Opcija ponudbe. 15 dni.
3. Kriteriji za izbiro ponudbe:
3.1. kvaliteta ponudbe,
3.2. reference,
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3.3. garancija za doseganje zahtevanih
rokov in količin,

3.4. solventnost podjetja v zadnjih dveh
letih,

3.5. najugodnejša cena, možnost odloga
plačila, kompenzacija,

3.6. kvaliteta rešitev posameznih sklo-
pov del,

3.7. način prevzema rizika za nedosega-
nje pogodbenih rokov in kvalitete,

3.8. način prevzema delavcev in strojev.
4. Odločitve o razpisu:
4.1. javno odpiranje pravočasno prispe-

lih ponudb,
4.2. pri odpiranju ponudb morajo imeti

prisotni predstavniki pisno pooblastilo za
zastopanje ponudnikov,

4.3. upoštevane bodo samo tiste ponud-
be, ki bodo izpolnjevale vse razpisne po-
goje,

4.4. končne odločitve o izboru bo naroč-
nik sporočil vsem ponudnikom najkasneje v
15 dneh po javnem odpiranju ponudb.

Ljubečna Celje, d.d.

Št. 033-5/96-2356 Ob-5253

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 Ljutomer

javni razpis
za izvajalca del rednega letnega

vzdrževanja lokalnih cest in zimske
službe v Občini Ljutomer

1. Investitor – Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, Ljutomer.

2. Objekt – Lokalne ceste v skupni dol-
žini 109,7 km.

3. Razpisna dokumentacija in dodatne in-
formacije se dobijo na Odseku za GJS, oko-
lje in prostorsko planiranje Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, pri Rošker Ferdinandu od
8. do 12. ure.

Pred dvigom dokumentacije je potrebno
plačati stroške v višini 5.000 SIT na Žiro
račun Občine Ljutomer št.:
51930-630-76197.

4. Ureditev zajema: vsa vzdrževalna de-
la, ki so opredeljena v zakonu o cestah (red-
no letno vzdrževanje in zimska služba).

5. Predvidena vrednost del znaša:
35,000.000 SIT.

6. Lokacija objekta – Območje Občine
Ljutomer.

7. Rok za izvedbo del – skozi celo leto
1997.

8. Merila za izbiro: cena del, reference,
roki, kreditni pogoji, nespremenljivosti cen.

9. Rok dostave ponudbe je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS do 13. ure v
zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– lokalne ceste” – Ne odpiraj, na naslov
Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljuto-
mer.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in neprevočasno prispele ponudbe,
bodo v postopku odpiranja izločene.

11. Odpiranje ponudb bo eno uro po iz-
teku roka o predaji ponudb v prostorih sejne
sobe Občine Ljutomer.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
izvajalca v roku 5 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Ljutomer

Ob-5254

Republiški zavod za zaposlovanje, Glin-
ška ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju na-
ročnik), skladno z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/92 in 19/94) objav-
lja

javni razpis
za dobavo računalniške opreme

1. Predmet razpisa je nakup računalniške
opreme za potrebe Republiškega zavoda za
zaposlovanje Centralne službe in Območ-
nih enot. Podrobnejši opis predmetov in po-
gojev javnega razpisa je predstavljen v raz-
pisni dokumentaciji.

2. Orientacijska vrednost razpisa je
9,000.000 SIT.

3. Urejena ponudba mora vsebovati po-
leg elementov, ki so navedeni v odredbi o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94, 12. člena), še elemente, ki so dadat-
no navedeni v razpisni dokumentaciji k te-
mu javnemu razpisu.

4. Kriteriji in merila za izbor ponudni-
kov:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom,
– kompatibilnost opreme z obstoječo v

okolju RZZ,
– splošni ekonomski pogoji,
– izpolnjevanje formalnih zahtev, opre-

deljenih v tem javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji k temu javnemu razpisu,

– reference ponudnika v Republiki Slo-
veniji,

– cena.
5. Upoštevaje vse kriterije in merila za

izbor ponudnikov, naročnik ni dolžan izbra-
ti najcenejšega ponudnika.

6. Naročnik si pridržuje pravido izbrati
več ponudnikov, ter z njimi skleniti pogod-
bo.

7. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo do 27. de-
cembra 1996 med 10. in 12. uro na RZZ,
Glinška 12, Ljubljana, v vložišču – soba št.
4 v kletnih prostorih.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti pooblastilo ponudnika v
dveh izvodih in dokazilo o vplačilu 10.000
SIT na žiro račun RZZ št 50106-603-44712
pri agenciji za plačilni promet Ljubljana s
pripisom “razpisna dokumentacija – RZZ
1/97”. En izvod pooblastila bo potrjen vr-
njen ponudniku.

8. Dodatne informacije k temu javnemu
naročilu lahko dobite na informativnem dne-
vu v ponedeljek, 30. decembra 1996, med
10. in 11. uro na RZZ, Glinška 12, Ljublja-
na v sejni sobi v kletnih prostorih. Na infor-
mativnem dnevu so lahko prisotni (s pisnim
pooblastilom) vsi interesenti, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.

9. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki bodo neposredno prevzeli ori-
ginalno razpisno dokumentacijo k temu  jav-
nemu razpisu.

10. Vse ponudbe morajo biti oddane v
zaprti ovojnici z napisom “Ne odpiraj – po-
nudba – RZZ 1/97”. Na hrbtni strani ovojni-
ce mora biti napisano ime in naslov ponud-
nika. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška

ulica 12, Ljubljana, do petka, 3. januarja
1997 do 11. ure. Komisija bo obravnavala
samo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno
in bodo pravilno opremljene. Nepopolne po-
nudbe bodo izločene iz obravnave.

Prav tako bodo iz obravnave izločene
vse ponudbe, za katere se bo v kateremkoli
delu postopka ugotovilo, da je ponudnik na-
vedel neresnične podatke.

11. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pi-
snim pooblastilom, bo v ponedeljek 6. ja-
nuarja 1997 ob 10. uri na RZZ, Glinška 12,
Ljubljana, v sejni dvorani v kletnih prosto-
rih.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v zakonitem roku.

Republiški zavod za zaposlovanje

Ob-5255

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86, 59/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih del (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
spremembe in dopolnitve navedene odred-
be (Ur. l. RS, št. 19/94), Slovenske železni-
ce d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa
“Slovensko-Madžarska železniška pove-

zava” na odseku Puconci–Hodoš–državna
meja – Inženiring in zastopanje investitorja,
ki obsega predvsem:

– spremljanje in nadzor nad izdelavo teh-
nične dokumentacije (PGD, PZI, PZR) za
odsek nove proge Puconci–Hodoš–državna
meja,

– izdelava načrta monitoringa in posnet-
ka ničelnega stanja,

– svetovanje investitorja v času priprav
na izvedbo in med izvedbo proge,

– pridobitev vseh potrebnih soglasij h
gradbenemu dovoljenju in pridobitev grad-
benega dovoljenja,

– priprava razpisnih pogojev za izvedbo
(tender) in priprava razpisa za izvedbo,

– nadzor nad izvajanjem del med grad-
njo železniške proge in vseh spremljajočih
objektov in naprav,

– končni obračun, predaja objektov v
upravljanje.

3. Lokacija: Proga Puconci–Hodoš–dr-
žavna meja.

4. Okvirni rok izvedbe: 3 leta po podpi-
su pogodbe.

5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine v upravni stavbi Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska ulica 11, 1506
Ljubljana, pri Marku Brezigar, dig., od 20.
12. 1996 do 10. 1. 1997 med 8. in 10. uro,
tel. 061/1320-344.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-5014744.

Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Marku Brezi-
gar, dig., od 6. 1. 1997 do 10. 1. 1997 med
8. in 10. uro.

Ponudbene cene naj bodo podane za vsak
sklop razpisane naloge posebej.
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7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Merila za izbiro ponudnika so:
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del;
– strokovna usposobljenost izvajalca in

njegovih podizvajalcev;
– cena;
– rok izvedbe;
– kompletnost ponudbe;
– ugodnejši finančni pogoji;
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejše ponudbe.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 23. 1. 1997 do

9. ure v tajništvu Slovenskih železnic, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska ulica 11, soba
205, 1506 Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj, ponudba za “Sloven-
sko-Madžarska železniška povezava” na od-
seku Puconci–Hodoš–državna meja – Inže-
niring in zastopanje investitorja.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 23. 1. 1997

ob 10. uri v prostirh Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska ulica 11, steklena dvora-
na, Ljubljana. Upoštevane bodo le tiste po-
polne ponudbe v skladu z razpisno doku-
mentacijo, ki bodo oddane pravočasno.

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

ni najkasneje v roku 21 dni po javnem odpi-
ranju ponudb.

Slovenske železnice, d.d. Ljubljana
Infrastruktura

Ob-5256

Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, Sp.
Duplek objavlja na osnovi odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja pisarniške opreme

v občinskem uradu Občine Duplek
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

pisarniške opreme občinskega urada.
3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo na sedežu naročnika vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure.

Kontaktna oseba: Milan Železnik, tel:
681-401.

4. Orientacijska vrednost opreme znaša
2,000.000 SIT.

5. Merila za izbor ponudnika:
– funkcionalnost dobavljene opreme,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– cena.
6. Ponudniki morajo podati ponudbe v

roku 20 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe
se oddajo v zaprti ovojnici z označbo: “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis za pohiš-
tvo”.

Pravočasne bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika zadnji dan po
izteku razpisnega roka do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo prvi nasled-
nji delovnik po izteku razpisnega roka ob
11. uri v prostorih naročnika.

7. Komisija za izvedbo javnega razpisa,
ki jo je imenoval župan občine, nepopolnih
ponudb ne bo obravnavala.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po poteku razpisnega roka.

Občina Duplek

Ob-5257

Javni razpis
za izbiro najboljšega dobavitelja

pomivalnega stroja
1. Investitor: Dijaški dom Poljane, Ljub-

ljana, Potočnikova 3.
2. Predmet razpisa: nabava in montaža

tračnega košarnega pomivalnega stroja di-
menzije 1460 mm, vhodne mize dolžine
1150 mm in izhodne mize dimenzije 1150
mm.

3. Razpisni pogoji: dobavitelj, ki želi so-
delovati na javnem razpisu, si lahko ogleda
mesto namestitve pomivalnega stroja – ku-
hinjo v Dijaškem domu Poljane, vsak de-
lovnik od 7. do 13. ure.

4. Merilo za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost in kompletnost ponudbe s
predmetom razpisa,

– cena in plačilni pogoji,
– zagotavljanje servisa v 24 urah,
– reference.
5. Lokacija objekta: Dijaški dom Polja-

ne, Potočnikova 3, Ljubjana – kuhinja.
6. Rok dobave: najkasneje 1 mesec po

izvršitvi naročila.
7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprti kuverti z oznako “ponudba – Ne od-
piraj” do 7. 1. 1997 na naslov investitorja.

8. Ponudniki bodo o razpisu javnega raz-
pisa obveščeni 13. 1. 1997.

Dijaški dom Poljane

Ob-5272

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Zreče objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za oskrbo s pitno

vodo v Občini Zreče
1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na Ro-

glo 13/b, Zreče.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za

oskrbo s pitno vodo v Občini Zreče.
3. Lokacija:
a) Zreče
Orientacijska vrednost del je 12,000.000

SIT.
b) Mala gora
Orientacijska vrednost del je 11,000.000

SIT.
4. Investitor si pridržuje pravico odločiti

se za manjši obseg del od razpisanega ozi-
roma za fazno izgradnjo, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

5. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim po-
nudnikom, dokončanje pa skladno z dogo-
vorom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovna usposbljenost, po-
nudena cena, plačilni pogoji, reference na

podobnih delih. Posebej naj ponudnik nave-
de možnost kreditiranja celotne investicije.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro, na
občinskem uradu, Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče.

Informacije po telefonu 063/762-971 ali
762-968.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za oskrbo s pitno vodo v Občini Zre-
če (navedite za katero lokacijo) je potrebno
oddati ločeno po posamezni lokaciji v zape-
čateni ovojnici Občini Zreče, Cesta na Ro-
glo 13/b, Zreče. Rok za oddajo ponudbe je
13. januar 1997.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Občine Zreče.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa
najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju
ponudb.

Ob-5273

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega rzapisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Zreče objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za odvajanje

komunalnih odpadnih in padavinskih
voda v Občini Zreče

1. Naročnik: Občina Zreče, Cesta na Ro-
glo 13/b, Zreče.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
odvajanje komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda v Občini Zreče.

3. Lokacija:
a) Zreče v dolžini 300 m.
Orientacijska vrednost del je 7,000.000

SIT.
b) Skomarje v dolžini 350 m.
Orientacijska vrednost del je 5,000.000

SIT.
4. Investitor si pridržuje pravico odločiti

se za manjši obseg del od razpisanega ozi-
roma za fazno izgradnjo, odvisno od razpo-
ložljivih finančnih sredstev.

5. Predvideni rok pričetka del je 15 dni
po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim po-
nudnikom, dokončanje pa skladno z dogo-
vorom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo: strokovna usposbljenost, po-
nudena cena, plačilni pogoji, reference na
podobnih delih. Posebej naj ponudnik nave-
de možnost kreditiranja celotne investicije.

7. Ponudba mora vsebovati vse sestavi-
ne iz 12. člena zgoraj citirane odredbe.

8. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan od objave v
Uradnem listu RS med 8. in 12. uro, na
občinskem uradu, Zreče, Cesta na Roglo
13/b, Zreče.

Informacije po telefonu 063/762-971 ali
762-968.

9. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za odvajanje komunalnih odpadnih
in padavinskih voda v Občini Zreče (nave-
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dite za katero lokacijo) je potrebno oddati
ločeno po posamezni lokaciji v zapečateni
ovojnici Občini Zreče, Cesta na Roglo 13/b,
Zreče. Rok za oddajo ponudbe je 13. januar
1997.

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po prispetju ponudb ob 12. uri v
prostorih Občine Zreče.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija obvestila udeležence razpisa
najkasneje v tridesetih dneh po odpiranju
ponudb.

Občina Zreče

Št. 35101-0096/96-57 Ob-5276

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1 na
podlagi določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 35/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava litoželeznih

stebričkov
Dokumentacija razpisanih del bo na raz-

polago v prostorih Mestne občine Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba 196 pri Tadeju
Markiču dne 7. 1. 1997 od 10. do 12. ure.

Orientacijska vrednost del znaša
2,000.000 SIT.

Ponudbo za javni razpis predložite 21. 1.
1997 do 10.30 na Mestno občino Kranj, so-
ba 196, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: “Ne odpiraj!, ponudba za izdelavo li-
toželeznih stebričkov”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sobi št. 20 na Mestni občini Kranj, Sloven-
ski trg 1.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Merila za izbiro najugodnejšega pondu-
nika so:

– ponudbena cena,
– strokovna usposobljenost,
– rok izvedbe.

Mestna občina Kranj

Št. 0042/32-308/65/96 Ob-5279

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Štefanova 2, objav-
lja na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odred-
bo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
osnovnega materiala za izdelavo
uniform ter za izdelavo vseh vrst
policijskih uniform in dodatkov

1. Predmet javnega razpisa za izbiro iz-
vajalcev s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti je izbira usposobljenih proizvajal-
cev in dobaviteljev za dobavo:

A) Osnovnega materiala:
1. tkanine, volna,
2. simboli,
3. našitki, epolete;
B) Policijskih uniform:
1. oblačila iz tkanin,
2. pletena oblačila,

3. usnjena oblačila,
4. pokrivala,
5. srajce,
6. trikotažni izdelki,
7. obutev;
C) Dodatkov:
1. usnjena galanterija,
2. dopolnilna oprema.
Podrobnejša navodila za izdelavo ponud-

be in merila za ugotavljanje sposobnosti,
drugi pogoji in podroben seznam artiklov iz
1. točke so razvidni iz razpisne dokumenta-
cije.

2. Ponudniki se lahko prijavijo za vsako
posamezno točko ali za vse točke iz javnega
razpisa.

3. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 23. 12.
do 24. 12. 1996 in od 6. 1. do 17. 1. 1997,
izključno med 8. in 10. uro na Sektorju za
materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a, Ljubljana pri Bojanu Šelihu, tel.
172-56-94.

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti pooblastilo o zasto-
panju v dveh izvodih (en izvod pooblastila
se potrdi) ter potrjen virmanski nalog o pla-
čilu razpisne dokumentacije, in sicer v vred-
nosti 7.000 SIT (ŽR MNZ
50100-637-55284).

4. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 500,000.000 SIT in sicer skupaj
za vse točke iz razpisa.

5. Lokacija dostave opreme: skladišče
MNZ, Vodovodna 93a, Ljubljana, oziroma
za posamezne artikle do uporabnikov na ob-
močju celotne Republike Slovenije.

6. Dobavni rok: sukcesivno v skladu s
pozivi v letu 1997 in 1998.

7. Obvezni podatki in dokumentacija v
ponudbi:

– ime, naslov ter vrsta dejavnosti podjet-
ja,

– podatki o organizaciji podjetja, številu
zaposlenih ter o tehnični in tehnološki
opremljenosti in morebitnih podizvajalcih,

– podpisana in žigosana razpisna doku-
mentacija,

– veljavna registracija podjetja za dejav-
nost, katere predmet je javni razpis, overje-
na na sodišču, obrtniki predložijo overjeno
potrdilo pristojnega organa za dejavnost –
datum ne sme biti starejši od treh mesecev
na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki pa
zaključni račun in davčno napoved za prete-
klo leto ter potrdilo banke o povprečnem
mesečnem stanju na žiro računu za zadnje
tri mesece,

– referenčna lista,
– izjava, da se razpisni komisiji omogo-

ča ogled proizvodnih prostorov ponudnika,
– izjava, da bo ponudnik pri posameznih

pozivih na zahtevo naročnika izdal garancijo
za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla
(bančna garancija, akceptni nalog, depozit),

– izjava o upoštevanju plačilnih pogojev
v skladu z zahtevami Ministrstva za finance
RS,

– druge možne podatke za vrednotenje
meril, ki so zahtevani oziroma navedeni v
razpisni dokumentaciji.

8. Ponudba naj vsebuje informativne ce-
ne posameznih artiklov.

9. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno
in ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

Upoštevane bodo le ponudbe ponudni-
kov, ki bodo dvignili originalno razpisno
dokumentacijo.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev iz 7. točke javnega razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

Prav tako bodo izločene vse ponudbe, za
katere se bo v postopku ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke.

10. Vzorce zahtevane v razpisani doku-
mentaciji naj ponudniki dostavijo do 27. 1.
1997 do 12. ure na MNZ, Vodovodna 93a,
Ljubljana, Bojanu Šelihu, tel. 172-56-94.

11. Ponudbe pošljite priporočeno ali vro-
čite v sprejemno pisarno na naslov: Mini-
strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti do 27. 1. 1997
do 12. ure.

12. Kuverta mora biti označena: Ne od-
piraj – Javni razpis št. 308/65/96. Na ovoj-
nici mora biti ime in točen naslov ponudni-
ka.

13. Odpiranje ponudb bo 28. 1. 1997 ob
9. uri v prostorih Visoke policijsko varnost-
ne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje.

15. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 308/64/94 Ob-5280

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije, Ljubljana, Štefanova 2, objav-
lja na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna (Ur. l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odred-
bo o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za  predhodno ugotavljanje sposobnosti
izvajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in

vzdrževalcev za
I. Telekomunikacijsko opremo
II. Opremo tehničnega varovanja
III. Informacijsko opremo in opremo

centralnega računalniškega sistema
IV. Informacijske telekomunikacijske

kabelske sisteme in sisteme za neprekinjeno
napajanje

1. Predmet javnega razpisa je izbira iz-
vajalcev, proizvajalcev, dobaviteljev in
vzdrževalcev s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za:

I. Telekomunikacijsko opremo:
a) oprema radijskih komunikacij,
b) oprema žičnih komunikacij;
II. Opremo tehničnega varovanja:
a) oprema tehničnega varovanja z insta-

lacijskimi deli;
III. Informacijsko opremo in opremo

centralncega računalniškega sistema:
a) osebni računalniki, tiskalniki, risal-

niki,  čitalci,  uporabniška  programska
oprema,  specializirana  programska  opre-
ma,  ipd.

b) oprema centralnega računalniškega si-
stema – centralna enota, diskovni sistemi,
sistemski tiskalniki, tračne enote, upravljal-
ne enote;
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IV. Informacijsko telekomunikacijske
kabelske sisteme in sisteme za neprekinjeno
napajanje

a) krajevne TK kabelske povezave,
b) strukturirano TK ožičenje poslovnih

zgradb,
c) oprema za neprekinjeno napajanje

ITK naprav.
Podrobnejši opis predmetov javnega raz-

pisa in ponderirana merila za ugotavljanje
sposobnosti so razvidni iz razpisne doku-
mentacije.

2. Ponudniki se lahko prijavijo za vsako
posamezno točko ali za vse točke iz javnega
razpisa.

3. Vsi zainteresirani ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 23. 12.
do 24. 12. 1996 in od 6. 1. do 17. 1. 1997,
izključno med 9. in 11. uro na Sektorju za
materialno – tehnične zadeve, Vodovodna
93a, Ljubljana pri Boži Menartu, tel.
172-5684.

Ponudniki morajo ob dvigu razpisne do-
kumentacije predložiti pooblastilo o zasto-
panju v dveh izvodih (en izvod pooblastila
se potrdi) ter potrjen virmanski nalog o pla-
čilu razpisne dokumentacije, in sicer v vred-
nosti 15.000 SIT (ŽR MNZ
50100-637-55284).

V zvezi z izdelavo ponudb bo informa-
tivni sestanek dne 9. 1. 1997 ob 9. uri v
prostorih Visoke policijsko varnostne šole,
Kotnikova 8a, Ljubljana. Morebitne dodat-
ne tehnične informacije lahko ponudniki do-
bijo pri osebah navedenih v razpisni doku-
mentaciji.

4. Orientacijska vrednost razpisane opre-
me znaša 1.500,000.000 SIT, in sicer skupaj
za vse točke iz razpisa.

5. Lokacija dostave opreme: skladišče
MNZ, Vodovodna 93a, Ljubljana.

6. Dobavni rok: sukcesivno v skladu s
pozivi v letu 1997 in 1998.

7. Obvezni podatki in dokumentacija v
ponudbi:

– ime, naslov in vrsta dejavnosti podjetja;
– podatki o organizaciji podjetja, številu

zaposlenih za opremo iz razpisa ter o teh-
nični in tehnološki opremljenosti in more-
bitnih podizvajalcih;

– veljavna registracija podjetja za dejav-
nost, katere predmet je javni razpis, overje-
na na sodišču, obrtniki predložijo overjeno
potrdilo pristojnega organa za dejavnost –
datum ne sme biti starejši od treh mesecev
na dan odpiranja ponudb;

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki pa
zaključni račun in davčno napoved za prete-
klo leto ter potrdilo banke o povprečnem
mesečnem stanju na žiro računu za zadnje
tri mesece;

– seznam referenčnih naročnikov in in-
stalacij v Sloveniji, z možnostjo ogleda, ter
navedbo števila proizvedene in dobavljene
opreme v preteklem letu. Za opremo cen-
tralnega računalniškega sistema navedite
vsaj tri referenčne instalacije na področju
Republike Slovenij;

– podatki o garancijski dobi ter even-
tualna ponudba o vzdrževanju opreme iz
razpisa;

– izjava o času obstoja ponudnika za po-
samezen predmet javnega razpisa na slo-
venskem trgu;

– izvjava, da se razpisni komisiji omo-
goča ogled proizvodnih in servisnih prosto-
rov ponudnika;

– izjava, da bo ponudnik pri posameznih
pozivih na zahtevo naročnika izdal garanci-
jo za resnost ponudbe in dobro izvedbo po-
sla (bančna garancija, akceptni nalog, depo-
zit);

– izjava o upoštevanju plačilnih pogojev
v skladu z zahtevami Ministrstva za finance
RS,

– druge možne podatke za vrednotenje
meril, ki so zahtevani oziroma navedeni v
razpisni dokumentaciji.

8. Ponudba naj vsebuje cene v informa-
cijo naročniku.

9. Ponudniki naj variantno navedejo tudi
možnost najema razpisane opreme.

10. Ponudba, ki ne bo prejeta pravoča-
sno in ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

Upoštevane bodo le ponudbe ponudni-
kov, ki bodo dvignili originalno razpisno
dokumentacijo.

Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjeva-
le zahtev iz 7. točke javnega razpisa, bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

Prav tako bodo izločene vse ponudbe, za
katere se bo v postopku ugotovilo, da je
ponudnik navedel neresnične podatke.

11. Ponudbe pošljite priporočeno ali vro-
čite v spejemno pisarno na naslov Mini-
strstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana.

Ponudbe morajo prispeti do 21. 1. 1997
do 12. ure.

12. Kuverta mora biti označena: Ne od-
piraj – javni razpis  št. 308/64/96.

Na ovojnici mora biti ime in točen na-
slov ponudnika.

13. Odpiranje ponudb bo 22. 1. 1997 ob
9. uri  v prostorih Visoke policijsko var-
nostne šole, Kotnikova 8a, Ljubljana.

14. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo imeti s seboj
pooblastila za zastopanje.

15. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 202 Ob-5258

Preklicujemo
sklic 1. skupščine Hypos Muta d.d., ki

naj bi bila 23. 12. 1996 ob 14. uri in je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 66 z dne
22. XI. 1996. Ponoven sklic skupščine bo
objavljen v skladu z zakonom o gospodar-
skih družbah in v skladu s statutom družbe.

Hypos Muta d.d.
začasna uprava

Št. 867/96-I Ob-5223

Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ –
Projektivno  podjetje  Ljubljana,  d.d.,  Vil-

harjeva  16a,  Ljubljana,  začasna  uprava
sklicuje

skupščino,
ki bo dne 17. 1. 1997 ob 14. uri v po-

slovnih prostorih družbe SŽ – Projektivno
podjetje Ljubljana, d.d., Vilharjeva 16a,
Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje
preštevalcev glasov

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, imenuje predsedu-
jočega skupščine.

Imenujeta se dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be, v predloženem besedilu.

3. Sprejem letnega poročila za leto 1995
z mnenjem revizorja

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa začasne uprave:
skupščina sprejme letno poročilo za leto
1995 v predloženem besedilu.

4. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1995

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa začasne uprave: čisti
dobiček iz let 1993, 1994 in 1995 se razpo-
redi za nerazporejeni dobiček.

5. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli naslednje člane
nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. dr. Bogdan Zgonc, dipl. inž. gr.
2. Matija Jerman, dipl. inž. gr
3. Ivo Bajc, dipl. inž. gr.
4. Antun Kezele, gr. inž.
Začasni nadzorni svet hkrati seznani

skupščino, da je svet delavcev v nadzorni
svet izvolil naslednja člana:

1. Ljubo Žerak, dipl. inž. gr.
2. Miran Vedlin, dipl. inž. gr.
6. Sprejem sklepa o izplačilu nadomesti-

la (sejnine) za udeležbo na sejah nadzorne-
ga sveta

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini:

150 DEM neto za člane in
300 DEM neto za predsednika v tolarski

protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije.

7. Imenovanje revizijske družbe
Predlog sklepa začasne uprave: za poob-

laščeno revizijsko družbo skupščina imenu-
je revizijsko družbo Plus revizija d.o.o.,
Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.,
Vilharjeva 16a, Ljubljana, vsak delovnik od
9. do 12. ure v času od dneva objave dnev-
nega reda do vključno na dan zasedanja
skupščine.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
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Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d., Vilharjeva 16a, Ljubljana pisno prija-
vijo svojo udeležbo.

Delničarje se naproša, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo s potrdilom o lastništvu delnic,
osebnim dokumentom in pisnim pooblasti-
lom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz
sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SŽ – Projektivno podjetje
Ljubljana, d.d.

začasna uprava

Št. 27/96 Ob-5232

Na podlagi sklepa nadzornega sveta Me-
talne Maribor, d.d., z dne 10. 12. 1996 pred-
sednik družbe Metalna Maribor, d.d., skli-
cuje redno sejo

skupščine
delniške družbe Metalna Maribor,

Maribor, Zagrebška 20,
ki bo dne 20. 1. 1997 ob 10. uri na sede-

žu družbe – upravna zgradba, I. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupšči-

na sklepčna in lahko veljavno odloča.
2. Imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: imenujeta se dva prešte-

valca glasov in zapisnikar-notar.
3. Obravnava revizijskega poročila o re-

viziji računovodskih izkazov za leto 1995.
Predlog sklepa: sprejme se revizijsko po-

ročilo o reviziji računovodskih izkazov za
leto 1995.

4. Predlog uprave za pokrivanje izgube
za leto 1994 in 1995.

Predlog sklepov:
1. izguba za leto 1994 se v celoti

(2.153,529.000 SIT) pokrije v breme rezerv
in revalorizacijskega popravka kapitala,

2. izguba za leto 1995 se delno pokrije v
višini 1.684,474.000 SIT v breme revalori-
zacijskega popravka kapitala,

3. izguba za leto 1995 ostane delno ne-
pokrita v višini 1.497,463.000 SIT.

5. Obravnava predlogov uprave družbe
oziroma nadzornega sveta o poslovanju
družbe v letu 1995.

Predlog sklepa: delničar in upnik Sklad
Republike Slovenije za razvoj konvertira

terjatev v višini 1,5 milijarde SIT v lastniški
kapital Metalne Maribor, d.d.

6. Nadaljnja vizija Metalne Maribor, d.d.
Predlog sklepa: sprejme se predlog upra-

ve.
7. Prekoračitev pooblastil uprave družbe

in nereagiranje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s

stališčem nadzornega sveta v zvezi z zapi-
sniki sej nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorske družbe za re-
vidiranje poslovnega rezultata družbe za le-
to 1996.

Predlog sklepa: za revidiranje poslovne-
ga rezultata Metalne Maribor, d.d. in njenih
družb za leto 1996 se imenuje revizijska
družba Abeceda.

9. Odpoklic in imenovanje člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa:
1. odpokliče se namestnico predsednika

nadzornega sveta Andrejo Vran,
2. za člana nadzornega sveta Metalne

Maribor, d.d., se izvoli Marka Ravnika.
10. Predlogi in vprašanja delničarjev
Gradivo, o katerem bo odločala skupšči-

na, je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan med 8. in 12. uro.

Predlogi delničarjev so lahko le pisni,
obrazloženi in vloženi v 7 dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.

Če skupščina po tem sklicu ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje na istem kraju 60
minut kasneje. Na morebitnem ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala z večino prisotnih glasov.

Metalna Maribor, d.d.,
predsednik družbe

Št. 465/96 Ob-5274

Začasna uprava družbe Minervo, Pod-
jetje za miniranje, eksploatacijo rudnin,
vrtanje in opremo, d.d., Ljubljana, Dimi-
čeva 14, v skladu z 288. in 289. členom
zakona o gospodarskih družbah objavlja

nasprotna predloga
k dnevnemu redu skupščine Minervo,

d.d, ki je sklicana v petek 10. 1. 1997 ob 13.
uri v sejni sobi IGGG Dimičeva 14, Ljublja-
na (6. nadstropje).

Delničar Silvan Bačer iz Ljubljane k 6.
točki dnevnega reda predlaga sprejem pred-
loga sprememb statuta, ki ga je začasni upra-
vi družbe poslal 18. 10. 1996.

Obrazložitev bistvenih sprememb:
– sestava uprave, obveznosti in prejem-

ki;
– sestava nadzornega sveta, njegove pri-

stojnosti in nagrada;
– kdaj skupščina veljavno sklepa, o čem

sklepa, sporočila delničarjem in manjšinski
sklic;

– letno poročilo naj uprava pripravi do
15. 3. za preteklo leto;

– spremembah statut;
– ničnost in izpodbojnost sprejetih skle-

pov skupščine.
Podrobnejša obrazložitev in predlog

sprememb statuta družbe Minervo, d.d.,
Ljubljana delničarja Bačerja sta na vpogled
na sedežu družbe.

Mnenje začasne uprave: začasna uprava
predlaga, da delničarji glasujejo za predlog

sprememb statuta družbe Minervo, d.d.,
Ljubljana, ki ga je začasna uprava predlaga-
la dne 27. 11. 1996 in vsebuje vse določbe,
ki so pomembne za delo družbe.

Delničar Aleksander Brezigar iz Ljub-
ljane k 10. točki dnevnega reda predlaga, da
skupščina družbe izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta – predstavnike delničarjev:

1. Igor Kejžar,
2. Aleksander Brezigar,
3. Iztok Kremser,
4. Ivo Primc.
Obrazložitev: s pristopom k delniškemu

sporazumu o notranjem odkupu je izkazal
družbi Minervo posebno zaupanje in ima
glede na veliko število delnic v primerjavi z
ostalimi člani sporazuma sorazmerno velik
interes za nadaljnje uspešno poslovanje del-
niške družbe; podpira ga precej malih delni-
čarjev.

Mnenje začasne uprave: začasna uprava
podpira predlog sklepa o izvolitvi članov
nadzornega sveta, ki ga je podal začasni
nadzorni svet dne 27. 11. 1996.

Minervo, d.d.,
začasna uprava

Razne objave

Ob-5243

Na podlagi 7. člena zakona o tehnološko
razvojnem skladu Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/94) in na podlagi 2. člena pra-
vilnika o pogojih, merilih in postopkih de-
lovanja Tehnološko razvojnega sklada RS,
d.o.o. objavlja Tehnološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.o.o. Štefanova 15,
Ljubljana, tel. 061/125-44-72

javni razpis
za izbiro projektov, ki ustrezajo

pogojem za kreditiranje in kapitalsko
vlaganje

I. Predmet razpisa in višina razpisnih
sredstev je:

1. Kreditiranje in kapitalsko vlaganje v
skupnem znesku 500 milijonov SIT za:

– proizvodnjo in trženje proizvodov in
storitev na podlagi lastnega razvoja in no-
vih tehnologij,

– prenos raziskovalno razvojnih rezulta-
tov in invencij v gospodarsko izkoriščanje,

– ustanavljanje gospodarskih družb na
osnovi novih lastnih proizvodov in tehnolo-
gij,

– povečanje kvalitete proizvodnje in nje-
ne konkurenčnosti, ki temelji na domači teh-
nologiji in invencijah.

II. Razpisni pogoji
1. Projekti morajo biti tehnične-tehno-

loške novitete, ki so rezultat domačega raz-
vojno raziskovalnega dela oziroma inven-
tivnosti.

2. Sodelujejo lahko pravne osebe, ki so
v večinski lasti državljanov Republike Slo-
venije oziroma v lasti javnih pravnih oseb.

3. Sodelujejo lahko majhna in srednja
podjetja.

Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki posa-
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mezniki kot ustanovitelji novih gospodar-
skih družb, ki bodo ustrezale razpisnim po-
gojem. Na osnovi takih vlog pa bodo po-
godbe za pridobitev sredstev s skladom lah-
ko sklepale le tiste novo ustanovljene prav-
ne osebe, ki bodo izpolnjevale vse zgoraj
naštete razpisne pogoje.

III. Finančni pogoji dodeljevanja posojil
1. S posojilom po tem razpisu je mogoče

kriti do 50% predračunskih sredstev posa-
meznega projekta.

2. Posamično posojilo oziroma kapital-
ski vložek lahko znaša največ 60,000.000
SIT.

3. Doba za odplačilo kredita znaša do 7
let v kvartalnih obrokih in z moratorijem na
odplačevanje glavnice do enega leta od dne-
va koriščenja kredita.

4. Letna obrestna mera je določena kot
TOM + 5%.

5. Sklad zaračunava otvoritveno in
upravljalsko provizijo v skladu s pravilni-
kom.

IV. Zavarovanje kredita
Posojilo je treba zavarovati na naslednje

načine:
– z vpisom hipoteke na nepremičninah

najmanj v 1,5-kratni vrednosti posojila,
– z zastavo premičnega premoženja ali

pravic intelektualne lastnine, pri čemer mo-
ra biti to ocenjeno najmanj dvakrat toliko
kot znaša vsota najetega posojila,

– z bianco akceptnimi nalogi in bianco
menicami.

V. Kriteriji pri izbiri
Sklad financira projekte, ki ustrezajo po-

gojem razpisa in za katere, na podlagi pred-
ložene dokumentacije oceni, da bodo zago-
tavljali ekonomske rezultate nad povpreč-
jem panoge ali dejavnosti.

Kriteriji, ki jih sklad uporablja pri izbiri
projektov za financiranje, so določeni s pra-
vilnikom o pogojih, merilih in postopkih pri
izvajanju dejavnosti sklada.

VI. Prijava na razpis in razpisni rok
Interesenti dobijo obrazec za vlogo z

zahtevano vsebino, kot je določena na osno-
vi pravilnika sklada in vse potrebne infor-
macije v zvezi s tem, na sedežu sklada.

Razpis je odprt do porabe namenskih
sredstev, najkasneje pa do 30. 12. 1997. Če
bodo sredstva porabljena pred tem datumom,
bo obvestilo o tem objavljeno v Uradnem
listu RS. Z dnem objave takega obvestila je
javni razpis zaprt. Pisne vloge, ki ustrezajo
vsebini, določeni s pravilnikom sklada, se
štejejo kot pravočasne, če so prispele na sklad
do 30. 12. 1997 oziroma do obvestila v Urad-
nem listu RS, da je razpis zaprt.

Vloge je treba oddati priporočeno ali
osebno na sedežu sklada v zaprti ovojnici
pod oznako: “Prijava na javni razpis”.

VII. Postopek pri izbiri vlog
Za izvedbo razpisa je imenovana razpi-

sna komisija sklada. Razpisna komisija skla-
da bo v času razpisa delovala kontinuirano.
Odpiranje ponudb poteka na sejah komisije.

Prej oddane popolne vloge imajo pred-
nost pred pozneje prispelimi popolnimi vlo-
gami.

Vse informacije dobite na naslovu: Teh-
nološko razvojni sklad Republike Slovenije
d.o.o., Štefanova 15, 1000 Ljubljana.

Tehnološko razvojni sklad RS
Ljubljana

Ob-5228

Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje ob-
javlja

javni razpis
I. Za oddajo poslovnih prostorov v za-

časni najem
V najem za določen čas se odda poslovni

prostor: v mansardi objekta Ljubljanska ce-
sta 16,  v izmeri 18 m2.

Bodoči najemnik poslovnega prostora je
dolžan urediti poslovni prostor v skladu z
bodočo namembnostjo na svoje stroške.

Najemna pogodba se bo sklepala za do-
ločen čas za dobo treh let s pogojem, da se
lahko prekinejo pred iztekom roka treh let
brez povračila stroškov in nadomeščanja po-
slovnih prostorov v primeru, da bo potrebno
iz urbanističnih ali drugih pogodbenih raz-
logov objekt izprazniti oziroma porušiti. Pri
odločanju o dodelitvi poslovnih prostorov
bo komisija za oddajo poslovnih prostorov
v najem dala prednost kandidatom, ki bodo:

– pripravljeni poravnati stroške investi-
cijskih vlaganj v prostore dosedanjim na-
jemnikom oziroma bodo poravnali doseda-
nje obveznosti najemnikov do najemodajal-
ca,

– ponudili program, ki se najbolje vklju-
čuje v okolje in trdnejše jamstvo za realiza-
cijo programa.

II. Za začasno oddajo stavbnega zem-
ljišča za postavitev kioska

Na podlagi 52. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 18/84) ter odloka
Občine Celje (Ur. l. SRS, št. 2/89)

Lokacija parc. št. k.o. dejavnost-
Zagajškova 1099/5 Sp. Hudinja prodaja

mešanih
izdelkov

Zemljišče bo oddano v zakup za 3 leta
oziroma z odpovednim rokom šest mese-
cev, kolikor bi sklad zemljišča potreboval
pred rokom treh let.

Vse stroške v zvezi z postavitvijo kioska
in pridobitev vseh potrebnih dovoljenj nosi
interesent sam na svoje stroške.

Rok za sklenitev pogodbe o začasnem
zakupu je en mesec po prejetju sklepa o
dodelitvi.

Zemljišče bo oddano tistim ponudnikom,
ki bodo v največji meri izpolnjevali pogoje,
ki so navedeni v odloku o stavbnih zemljiš-
čih Občine Celje in tistim, ki bodo priprav-
ljeni poravnati investicijska vlaganja seda-
njih zakupnikov oziroma poravnati njihove
obveznosti do zakupodajalca.

Prijava za oba razpisa mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bo kandidat uredil poslovni

prostor oziroma postavil kiosk na svoje
stroške,

– izjavo, da so pripravljeni poravnati in-
vesticijska vlaganja,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije.

Ponudbe pod I. in II. točko je potrebno
oddati v 15 dneh po objavi tega razpisa na
Sklad stavbnih zemljišč Občine Celje, Trg
Celjskih knezov 9, kjer dobijo interesenti
tudi vse potrebne informacije tel.
063/484-822, interna 351.

Rok za objavo razpisnih rezultatov je tri
dni od dneva zasedanja komisije.

Z izbranimi ponudniki, bo pristojna ob-
činska služba sklenila ustrezne zakupne ozi-
roma najemne pogodbe.

Mestna občina Celje
Sklad stavbnih zemljišč

Ob-5260

Okrožno sodišče v Celju na podlagi skle-
pa stečajnega senata z dne 27. 11. 1996,
opr. št. St 11/96, v stečajnem postopku nad
dolžnikom Aurea, d.d., Celje – v stečaju
Kersnikova 17, Celje, objavlja

javno dražbo
naslednjega nepremičnega in

premičnega premoženja stečajnega
dolžnika:

A.
1. zemljišče, veliko 419 m, parc. št.

488/4,
2. zemljišče, veliko 392 m, parc. št.

489/1,
3. zemljišče, veliko 239 m, parc. št.

488/6,
4. zemljišče, veliko 717 m, parc. št.

488/5,
5. zemljišče, veliko 804 m, parc. št.

488/7,
zemljiško knjižni vložek št. 555, k.o. Ce-

lje
skupaj s stavbo in drugimi objekti, stoje-

čimi na teh zemljiščih,
za izklicno ceno 136,955.770 SIT.
B.
premično premoženje, in sicer:
oprema, stroji, naprave in pohištvo, na-

vedeno v cenilnem zapisniku z dne 18. 7.
1996 pod oznako:

– lokacija Celje: 201.535 DEM
(18,355.808 SIT),

– lokacija Slivnica: 37.215 DEM
(3,356.050 SIT),

po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan dražbe.

Skupaj je naprodaj nepremično in pre-
mično premoženje pod A in B po izklicni
ceni 158,667.628 SIT.

Javna dražba bo 10. januarja 1997 ob
13.30 v sobi 106/I Okrožnega sodišča v Ce-
lju.

Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe, ki morajo pred začetkom javne draž-
be predložiti potrdilo o državljanstvu RS in
pravne osebe, ki morajo pred dražbo pred-
ložiti notarsko overjen zapisnik iz sodnega
registra, pooblaščenec dražitelja pa tudi
pooblastilo za zastopanje.

Na javni dražbi lahko sodelujejo osebe,
ki do dneva dražbe vplačajo varščino v viši-
ni 10% od izklicne cene in pred dražbo pred-
ložijo dokazilo o vplačani varščini. Varšči-
na se vplača na žiro račun stečajnega dolž-
nika št.: 50700-690-1081 pri APP Celje.
Varščino bomo uspešnemu dražitelju vra-
čunali v kupnino, drugim dražiteljem pa bre-
zobrestno vrnili v treh dneh po končani
dražbi.

Uspešni dražitelj mora kupoprodajno po-
godbo skleniti v 15 dneh po končani javni
dražbi, kupnino pa v celoti poravnati v treh
mesecih po sklenitvi pogodbe, za kar je po-
trebno ob sklenitvi pogodbe predložiti pr-
vovrstno bančno garancijo na prvi poziv,
sicer se šteje, da je od nakupa odstopil in
varščina zapade v korist stečajne mase.
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Nepremičnine bodo kupcu v last in po-
sest izročene takoj po plačilu celotne kupni-
ne.

Premoženje se prodaja kot celota, pred-
nost ima najemnik, ki lahko uveljavlja pred-
kupno pravico.

Prometni davek, stroške zemljiškoknjiž-
nega prepisa lastninske pravice, stroške se-
stave pogodbe in ostale stroške, povezane s
sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, plača ku-
pec.

Informacije o javni dražbi in ogled je
možen po dogovoru s stečajno upraviteljico
Zdenko Batistič, dipl. ek., po tel.
063/798077.

Aurera, d.d., Celje

Ob-5270

Mirč Martin preklicuje štampiljko štiri-
kotne oblike z naslednjo vsebino: SERVIS
HLADILNIH IN TOPLOTNIH NAPRAV
MIRČ MARTIN, s.p. LOKAVEC 12, RIM-
SKE TOPLICE.

Ob-5271

Družba ERA, d.d., Velenje, Prešernova
10, preklicuje štampiljko pravokotne obli-
ke, velikosti 4 cm × 1,5 cm z vsebino: ERA,
d.d., MALOPRODAJA Velenje, PE Sodob-
na oprema. Štampiljka je označena s števil-
ko 4.

Ob-5145

Nova KBM, d.d., Področje Nova Gorica,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike ve-
likosti 57 mm × 14 mm z vsebino: Nova
KBM, d.d., Področje Nova Gorica 37.

Ob-5159

Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., Fi-
liala, Koper, preklicuje: police tujih zavaro-
vanj avtomobilske odgovornosti od številke
2005301 do 2005350.

Iskra sistemi, Pod. za avtom., Stegne 21,
Ljubljana, preklicuje štampiljko velikosti
4,4x1,5 cm, z napisom Iskra sistemi, Pod-
jetje za avtomatizacijo procesov, d.o.o.,
Ljubljana, Ljubljana, Stegne 21 03. s-75285

Panta Rhei-Sineza d.o.o., Dolenjska ce-
sta 11, Ljubljana, preklicuje zavarovalno po-
lico, št. AA 0097090 za R-19 RTi 1, 8.
s-75059

Pevec Stane, Celarčeva 26, Ljubljana,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
28-0458/94. s-75145

Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo vozila, št. šasije
WVWZZZ1HZVB055826, št. motorja
AFT066915. s-75182

Porsche Slovenija, Einspielerjeva 6,
Ljubljana, preklicuje potrdilo za registraci-
jo vozila, št. šasije
WVWZZZ1HZVB053818, št. motorja
AFT061709. s-75183

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Antolovič Ivan, Župjek 3, Bizeljsko, potni
list št. BA 306517. s-75197

Arnšak Anja, Mladinska ulica 28, Ljublja-
na, potni list št. BA 102401. g-75166

Benje Gvido, Cesta 4. julija 106, Krško,
potni list št. AA 476243. p-75134

Bobovnik Gorazd, Spodnja Vižinga 48,
Radlje ob Dravi, potni list št. AA 0336841.
p-75157

Brandšteter Bogdan, Črmljenšak 48, Voli-
čina, potni list št. AA 23420. m-2118

Cerc Boris, Puhova 9, Ljubljana, potni list
št. AA 169390. s-75296

Crnolić Abid, Zagrebška ul. 74, Maribor,
potni list št. AA 857697. m-2168

Čerin Pregelj Anja, Ob potoku 35, Ljub-
ljana, potni list št. AA 931740. s-75301

Črnkovič Stane, Zg. Gameljne 26, Šmart-
no, potni list št. AA 978012. s-75007

Čučnik Primož, Rojčeva 21, Ljubljana,
potni list št. AA 114083. s-75289

Džafić Emsad, Gašperšičeva ulica 8, Ljub-
ljana, potni list št. AA 462072. p-75117

Đuja Ljuboja, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
potni list št. AA 824416. s-75269

Grošelj Gorazd, Valvazorjeva 24, Izlake,
potni list št. BA 255321. p-75130

Hauptman Niko, Petrovičeva 25, Ljublja-
na, potni list št. AA 445806. s-75179

Huskić Branka, Pivška ulica 6, Postojna,
potni list št. AA 004329. p-75132

Ibraimović Blagoje, Drobočnik 15, Tol-
min, maloobmejno prepustnico, št. AI 090154.
p-75156

Ivanc Robert, Slovenska vas 20, Šentru-
pert, potni list št. AA 744874. g-75302

Jerič Izidor, Gančani 182, Beltinci, potni
list št. BA 221097. p-75139

Ješe Anica, Selanov trg 2, Ljubljana, potni
list št. AA 450680. s-75299

Ješe Edvard, Selanov trg 2, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 450673. s-75298

Kaluža Primož, Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, potni list št. AA 231483, izdala
UE Škofja Loka. s-75103

Kapun Marta, Kamniška graba 71, Kamni-
ca, priglasitveni list, št. 064-3454/95. m-2158

Kašlik Tanja, Dvorakova 8, Maribor, pot-
ni list št. BA 99860. p-75163

Kikl Samo, Cankarjeva 9, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico. št. AI 74280.
p-75133

Kniplič Janko, Orehovski vrh 25, Gornja
Radgona, potni list št. BA 532612. p-75150

Kogej Antonija, Dolenja Trebuša 71, Tol-
min, potni list št. AA 697429. p-75155

Konavec Matjaž, Mateličeva 3, Kobarid,
potni list št. AA 967535. p-75110

Korda Ankica, Zg. Škofije 9, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 17664. p-75119

Kos Jerca, Barjanska 16, Ljubljana, potni
list št. AA 42993. s-75279

Kosi Tatjana, Košaški dol 69, Maribor, pri-
glasitveni list, opravilna št. 064-3787/95.
m-2144

Kovač Berta, Drenov grič 105, Vrhnika,
potni list št. AA 195626. s-75267

Kovačič Tomaž, Kumrovška 9, Ljubljana,
potni list št. AA 57422, izdala UE Ljubljana
23. 1. 1992. s-75149

Kočar Bohinec Darka, Pod gozdom c.IV/16
a, Grosuplje, potni list št. AA 431203. s-75300

Lenart Marko, Šolska 14, Novo mesto, pot-
ni list št. AA 030927. p-75165

Lorber Matilda, Podlože 38, Ptujska gora,
potni list št. AA 358710. g-75115

Marjanović Stojanka, Smrtnikova 4, Ljub-
ljana, potni list št. BA 82988. s-75108

Marjanović Vid, Smrtnikova 4, Ljubljana,
potni list št. BA 82765. s-75107

Medved Stanislav, Dobrina 63, Žetale, pot-
ni list št. AA 853892, izdala UE Ptuj. s-75157

Mesarič Gregor, Židovska 14, Maribor,
potni list št. AA 650558. p-75173

Mirović Hajrudin, Čanžekova 38, Ljublja-
na, potni list št. AA 674412. s-75270

Mlakar Vojko, Celovška c. 126, Ljubljana,
potni list št. AA 15944. s-75099

Omerovič Behrem, Mazovčeva pot 13,
Ljubljana, potni list št. AA 459666, izdala UE
Ljubljana 21. 9. 1992. s-75155

Paliska Dejan, Frenkova 3, Ankaran, ma-
loobmejno prepustnico, št. 20285. p-75166

Palčič Tomaž, Vrhnika pri Ložu 50, Vrh-
nika, potni list št. AA 491102. s-75203

Pejčič Nevenka, Celovška 189, Ljubljana,
potni list št. AA 878901. s-75168

Pešec Miha, Zaloška c. 76/a, Ljubljana,
potni list št. AA 44059. s-75195

Pirš Sandi, Cesta Radomeljske čete 35, Ra-
domlje, potni list št. AA 310034, izdala UE
Ljubljana 1. 8. 1992. s-77060

Pogačar Mojca Elizabeta, Tomšičeva 40,
Maribor, potni list št. AA 21769, izdala UE
Maribor. p-75126

Poljašević Saša, Tomšičeva ul. 12, Lenda-
va, potni list št. AA 211558. p-75131

Prerad Vinko, Cankarjeva 54, Nova Gori-
ca, maloobmejno prepustnico, št. AI51294.
p-75112

Privšek Mihec, Prvomajska 27, Celje, pre-
klic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
54/96. p-75099

Radović Marija, Cesta zmage 40, Maribor,
potni list št. AA 000064912, izdan 13. 3. 1992
pri UE Maribor. p-75127

Ravnikar Vojteh Matjaž, Trnovska 6, Ljub-
ljana, potni list št. AA 169849. s-75176

Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor, pot-
ni list št. AA 393243. p-75101

Rus Kersnik Jasminkaa, Lukovica 4, Lu-
kovica, potni list št. AA 696797. s-75181

Savič Radisav, Cesta v Šmartno 35, Ljub-
ljana, potni list št. BA 412310. p-75056

Schollmayer Jurij, Celovška 147, Ljublja-
na, potni list št. AA 93044. p-75164

Semenič Luka, Cesta v staro vas 5, Postoj-
na, potni list št. BA 367049. p-75171

Semenič Mirjana, Cesta v staro vas 5, Po-
stojna, potni list št. AA 251090. p-75172

Semenič Renato, Cesta v staro vas 5, Po-
stojna, potni list št. AA 272609. p-75169

Semenič Tina, Cesta v staro vas 5, Postoj-
na, potni list št. AA 905104. p-75170

Sobočan Darja, Stara 16, Murska Sobota,
potni list št. AA 964182. p-75138

Sobočan Elizabeta, Stara 16, Murska So-
bota, potni list št. AA 995001. p-75136

Sobočan Tanja, Stara 16, Murska Sobota,
potni list št. AA 964181. p-75137
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Stare Isidor, Dragočajna 9a, Smlednik, pot-
ni list št. AA 529874, izdala UE Ljubljana 19.
10. 1992. s-75041

Stopar Vladimir, Rusjanov trg 9, Ljublja-
na, potni list št. AA 709689, izdala UE Ljub-
ljana. s-75146

Stropnik Igor, Plintovec 5/h, Zgornja Kun-
gota, listino – obrtno dovoljenje, št. 65-368/95,
izdano leta 1994. m-2142

Sukič Kazimir, Hodoš 64, Hodoš, potni
list št. AA 821395. p-75111

Škerget Mihaela, Špičnik 21, Zgornja Kun-
gota, potni list št. BA 341200. m-2190

Škrget Eva, Novine 44, Ceršak, potni list
št. AA 40542. m-2188

Šober Stanislava Marija, Kranjska cesta 34,
Tržič, potni list št. AA 121521. s-75202

Štante Samo, Ul. Frankolovskih žrtev 56,
Celje, potni list št. AA 276147. p-75174

Štok Albin, Cesta na Markovec 7, Koper,
potni list št. AI 48784. p-75176

Štok Albin, Cesta na Markovec 7, Koper,
potni list št. AA 517613. p-75177

Štok Ida, Cesta na Markovec 7, Koper,
potni list št. AI 48758. p-75175

Todorovič Sandra, Kvedrova 22, Ljublja-
na, potni list št. BA 314028. s-75119

Trebižan Vojko, Kromberk breg 12, Nova
Gorica, potni list št. AA 399228. p-75140

Ujčič Nevenka, Gubčeva 13, Ilirska Bistri-
ca, potni list št. AA 585679. s-75048

Uršič Polh Alenka, Barka 26, Sežana, pot-
ni list št. BA 202439. p-75135

Valant Štefanija, Šercerjeva 7, Radovljica,
potni list št. AA 576294. s-75212

Vangoš Robert, Tivolska 38, Ljubljana,
potni list št. AA 320829. s-75141

Vatovec Sonja, Ul. II Prekomorske briga-
de 6a, Koper, potni list št. BA 177082.
g-75295

Vešligaj Sandi, Trg Prešernove brigade 8,
Kranj, potni list št. BA 191607. s-75261

Vozel Sylvester, Rožičeva 3, Ljubljana,
potni list št. BA 377337. s-75074

Vuk Franc, Cvetkovci 18, Ormož, potni
list št. AA 685827. p-75002

Zohil Maja, Prisojna po 8, Koper, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 115823. p-75167

Zrim Rudi, Zadružniška 26, Mengeš, potni
list št. AA 67701. s-75163

Žel Vlado s.p., Dragučova 16, Pernica, pri-
glasitveni list, št. 064-2076/94. m-2141

Žele Boštjan, Pivška ul. 1 A, Postojna, pot-
ni list št. BA 366842. p-75128

Železnik Janko, Sela 4 b, Lovrenc, potni
list št. AA 357451. p-75118

Žlebir Janez, Ulica Staneta Bokala 10, Je-
senice, potni list št. AA 25222. s-75290

Druge listine

Ažman Blaž, Stara cesta 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 600014, št.
reg. 4257, izdala UE Kranj. g-75251

Adamič Bogdan, Rošpoh 106, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81884.
m-2156

Agencija Loki posl. storitve, Titova 45,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
1001786. g-75030

Agencija Lori posl. storitve, Titova 45,
Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št.
1-0003048. p-75097

Alič Daša, Seškova 8, Medvode, dijaško
mesečno vozovnico, št. 38652, izdal LPP:
s-75153

Ambrožič Breda, Ljubno 39, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 20370.
g-75264

Anželovič Aleksander, Na Jelovcu 22a, Je-
lovec, spričevalo OŠ Lackovega odreda Kam-
nica. m-2148

Andoljšek Robert, Kidričeva 4, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. 9270, izdala UE Ko-
čevje. g-75187

Andrejašič Branko, Ruške čete 9, Ruše,
zaključno spričevalo ŽIŠ Maribor, letnik 1969.
m-2124

Antončič Alojz, Marčičeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 54977.
m-2116

Babić Milan, Bred 59, Polzela, spričevalo
2. letnika šole za prodajalce, šolsko leto
1995/96. g-75090

Bajuk Brigita, Mala Loka 8, Velika Loka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12179.
s-75064

Bakič Tina, Senčna pot 81, Portorož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11794. s-75177

Balagič Nermina, Trbovlje, spričevalo o
končani OŠ - enota za izobraževanje odraslih
Višnja gora, šolsko leto 1982/83. s-75113

Balantič Ksenija, Kobjeglava 56, Štanjel,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 2029, izdala
UE Sežana. g-75232

Balantič Marjeta, Predoslje 86, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 51775, izda-
la UE Kranj. g-75208

Bergant Igor, Kolarjeva ulica 50, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353333. s-75224

Bergant Nives, Kolarjeva ulica 50, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353332. s-75223

Bertole Darko, Sromlje 13, Sromlje, služ-
beno izkaznico, št. 2564MORS 24 OKMB
Cerklje ob Krki in potrdilo za varstvo pred
NUS 857P617/95. p-75116

Berčan Igor, Petrovičeva ulica 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
483829, ser. št. 54025. s-75215

Berčan Matej, Kajuhova 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 570. s-75248

Bečarski Boško, Sp. Besnica 63, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
271952, št. reg. 38599, izdala UE Kranj.
g-75257

Bilanović Ljubica, Ul. 25. maj 7, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27306, izdala
UE Ptuj. g-75190

Binkovski Blanka, Ferkova 15, Maribor,
spričevalo 1., 2., 3. 4. letnika in indeks Peda-
goške gimnazije v Mariboru. m-2159

Bizilj Nina, Brilejeva 6, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 35487. s-75239

Bizjak Maja, M. Mikuža 18, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32991. s-75032

Blažič Robert, Pod Lazami 13, Šempeter
pri G., zaključno spričevalo, št. I/E-608, izda-
no leta 1979. p-75160

Božič Mojca, Stopiče 105, Stopiče, spriče-
valo srednje šole, izdano na ime Rotar Mojca.
g-75130

Božič Mojca Rotar, Stopiče 105, Stopiče,
spričevalo srednje šole, izdano na ime Rotar
Mojca. g-75185

Božnar Helena, Bukov vrh 40, Poljane,
zavarovalno polico, št. 336762. g-75209

Bolčevič Branka, E. Vatovec 1, Izola, spri-
čevalo o zaključnem izpitu gradbene šole.
g-75200

Brandšteter Bogdan, Črmljenšak 48, Voli-
čina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
4692. m-2119

Bratuž Jernej, Grgar 91, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. AB, izdala UE Nova Gorica.
p-75148

Bratuša Ivan, Mengeška 60, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17771. s-75136

Bračko Slavko, Dragučova 66, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 43076.
m-2192

Brumat Andrej, Dolomitskega odreda 33,
Log pri Brezovici, indeks TF v Mariboru, let-
nik 1991. m-2128

Bubrovnik Vesna, Borova vas 28, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje šole za trgovin-
sko dejavnost, šolsko leto 1986/87. m-2125

Bukovec Frenki, Trebinjska ulica 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
160744, S 813154, izdala UE Ljubljana.
s-75154

Bukovnik Mateja, Okroglo 5, Naklo, letno
vozovnico, št. 470388, na relaciji Na-
klo-Kranj. g-75124

Bulc Rok, Karlovška cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1076131,
št. reg. 211281. s-75068

Burja Mirko, Prušnikova ulica 40, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
101936, št. reg. 9324. s-75148

Copek Boštjan, Hrastje 117, Kranj, pollet-
no vozovnico. g-75019

Cvetko Rajko, Trdinova ulica 4, Dob pri
Domžalah, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
26034. s-75049

Čadej Milan, Pongrac 167, Petrovče, di-
plomo STŠ Maršala Tita Celje, šolsko leto
1987. m-2149

Čampa Franc, Zapotok 20, Ribnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 5620.
s-75066

Čerin Pregelj Anja, Ob potoku 35, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14753, št. reg. 157220. s-75288

Černoš Nastja, Brilejeva 19, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8418. s-75061

Četojević Cecilija, Frankolovska 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23973. m-2153

Čiček Valentina, Preložnikova 4, Vojnik,
vozniško dovoljenje, št. 40243. p-75129

Čvorić Ljubinka, Raičeva ulica 27a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
187607, S 239367, izdala UE Ljubljana.
s-75038

Demirovski Durak, Hladilniška 28, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
04244505512. s-75170

Dereani Miha, Gubčeve brigade 118, Ljub-
ljana, dijaško izkaznico, izdal KART sistemi
v Ljubljani. s-75227

Diaginovič Nesib, Donji Vakuf, indeks, št.
80 Srednje gradbene šole v Ljubljani, leto vpi-
sa 1984/85. s-75281

Dijak Zoran, Stročja vas 38, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10677.
p-75145

Dinčič  Bojan,  Kogejeva  11,  Ljubljana,
dijaško  mesečno  vozovnico,  št.  9883.
s-75053

Dolanc Gregor, Cesta OF 2, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 7174.
g-75242



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 75 – 20. XII. 1996 Stran 5127

Dolen Majda, Grašičeva ulica 1/a, Radom-
lje, spričevalo 4. letnika Upravno administra-
tivne šole v Ljubljani, izdano leta 1974, na
ime Mavsar Majda. s-75026

Dolenc Miha, Scopolijeva ulica 15, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Riharda Jakopiča v Ljub-
ljani. s-75070

Dolinar Matevž, Podgora 22, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 21127.
s-75245

Emeršič Rajko, Draženci 34/b, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27727, izdala
UE Ptuj. g-75018

Erjavec Andreja, Ulica Antona Tomšiča
13, Višnja gora, diplomo Srednje ekonomske
šole, izdal Šolski center Josip Jurčič Ivan. Go-
rica leta 1989 na ime Bregar. s-75284

Erker Andreja, Grogova 10, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13643. m-2126

Evđenič Jovan, Hladilniška 28, Ljubljana,
izkaznico za dodatno zdravstveno zavarova-
nje, št. police LJ 2504442045. s-75272

Fazlić Šefik, Krasulje 57, Ključ, zaključno
spričevalo Gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1987. s-75056

Ferme Maja, Župančičeva 1, Velenje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27568. s-75047

Ferčec Danica, Ptujska 39, Pragersko, spri-
čevalo Gostinske šole v Mariboru, letnik 1975.
m-2132

Fijavš Stanislav, Ob Radoljni 76, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 891.
m-2178

Filipič Blanka, Goliev trg 10, Trebnje, spri-
čevalo 1. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev v Ljubljani. s-75079

Fonda Aurora, Dragonja 58, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 10116. g-75250

Furlan Andrej, Vogrsko 42A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Go-
rica. p-75105

Furlan Darja, Brje 77, Dobravlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 650476. g-75084

Gantar Blaž, Veluščkova 13, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 41003. g-75219

Gobec Jelena, Koroška c. 105/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 80556.
m-2112

Golob Melhior, Ciril Metodov trg 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391450, št. reg. 34379. s-75164

Gomboc Rozana, Hrvatini 71, Ankaran,
vozniško dovoljenje, izdala UE Koper.
g-75249

Gomboč Štefan, Vučja Gomila, Fokovci,
zaključno spričevalo šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1977. s-75189

Gomilšek Boštjan, Arbarterjeva 2, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu. p-75161

Goričan Boštjan, Prušnikova 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99729.
m-2120

Gorta Marko, Sp. Javoršica 14, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 28489.
g-75123

Grabner Darja, Zavodnje 2/a, Šoštanj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21911.
p-75121

Grbič Mato, Sp. Škofije 168, Škofije, za-
varovalno polico, št. 0373493. g-75092

Grm Igor, Ul. Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 0376619. s-75214

Guček Peter, Leskovca 10, Laško, indeks,
št. 81487725 EPF Maribor. m-2175

Habijan Janez, Liebknechtova 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
48952. m-2171

Hajdu Slavica, Ljubljanska cesta 90, Dom-
žale, delovno knjižico. s-75178

Herman Bojana, Mladinska 4/b, Vuzenica,
indeks, št. 61094668 Pedagoške fakultete Ma-
ribor. m-2187

Hibšer Sandra, Gregorčičeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108875.
m-2109

Hojnik Bojan, Zg. Slemen del 42, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6841. m-2174

Horjak Marija, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1701989,
št. reg. 188832. s-75003

Horvat Geza, Cesta na Brdo 117, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
91628, št. reg. 4762. s-75028

Horvat Goran, Štefana Kovača 9, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 25297. p-75106

Hribar Andrej, Vegova 21, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 673. s-75058

Hribar Tina, Smoletova ulica 6, Ljubljana,
delovno knjižico. s-75282

Hribernik Rudolf, Za Pecovico 12, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8715.
g-75275

Hrobat Mojca, Kosovelova ulica 53a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7249,
izdal LPP: s-75040

Hudej Marjan, Hubadova ulica 4, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0397440. s-75116

Husićić Mevludin, Sketova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184866, S 184706, izdala UE Ljubljana.
s-75044

Huskić Branka, Pivška 6, Postojna, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5103. p-75144

Iskra Janko, Zabiče 75, Ilirska Bistrica,
zavarovalno polico, izdala Adriatic Koper.
g-75256

Jakac Elena, Zg. Škofije 71, Škofije, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 24285.

Jakhel Dejan, Prežihova ul. 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 99545.
g-75095

Jamnik Mike Lojze, Priviz 118, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 309715, izdala Adria-
tic Koper. s-75071

Jandl Matjaž, Malečnik 62, Maribor, za-
ključno spričevalo I. gimnazije Maribor, let-
nik 1981. m-2146

Javernik Andreja, Zg. Jablane 9, Cirkula-
ne, indeks in zaključno spričevalo Frizerske
šole, št. I-F-384. m-2161

Javernik Marinka, Tomšičeva 1c, Sloven-
ska Bistrica, zaključno spričevalo Trgovske
šole v Mariboru, letnik 1978. m-2179

Jazbinšek Janko, Pongrac 15, Žalec, in-
deks Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. s-75175

Jelen Matej, Betajnova 65, Vrhnika, spri-
čevalo 1. in 2. letnika vrtnarske šole v Celju.
g-75194

Jeras Irena, Ul. Jakoba Župana 8, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14702.
s-75147

Jerele Damjan, Orešje 12, Šmarješke topli-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 31875.
g-75139

Jevnišek Cvetka, Spodnji Dolič 25, Vita-
nje, izkaznico, št. 01 116 Š. s-75065

Jezernik Nataša, Šalek 98, Velenje, štu-
dentsko izkaznico, št. 61101522. m-2162

Ješe Miran, Srednja Dobrava 1, Kropa, za-
varovalno polico, št. 0410894. g-75011

Jokič Vlado, Borštnikova 57, Maribor,
spričevalo 1. letnika Poklicne kovinarske šole
Maribor, letnik 1981. m-2150

Jurinič Zvonko, Cesta Ceneta Štuparja 26,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje šole
za računalništvo, izdano leta 1986. s-75105

Justinek Aleš, Zg. Bistrica 157, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. 16794.
g-75015

Kac Vojko, Ul. Arnolda Tovornika 9, Ma-
ribor, spričevalo 2. letnika Kovinarske šole v
Mariboru. m-2136

Kacjan Martin, Loka 52, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 102442. m-2130

Kaluža Primož, Frankovo naselje 166,
Škofja Loka, indeks FOV Kranj, št. 33937.
s-75204

Karahodžič Šerif, Velika Kladuša, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424449364. s-75144

Kavaš Venčeslav, Ravenska ul. 3, Odran-
ci, priglasitveni list, št. 5159053. p-75113

Kavčič Monika, Cankarjeva 4, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20417.
g-75135

Kašper Uroš, Na Kalu 15, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 287165, izdala UE
Kranj. g-75229

Kecman Singrid Vladimir, Blaževa ulica
3E, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 23184. s-75193

Kerčmar Aleksander, Gornji Petrovci 31/a,
Petrovci, indeks, št. 81464922 EPF Maribor.
m-2173

Kiren Boštjan, Tovarniška 5, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11276.
p-75143

Kirin Peter, Tbilisijska 24, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 32767. s-75037

Klampfer Valerija, Pernica 12, Pernica, de-
lovno knjižico. m-2152

Klanšek Rado, Pot na Brod 1, Radeče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5768. g-75004

Klauzer Franc, Sp. Hlapje 28, Jakobski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3151.
m-2108

Klemenčič Marija, Gočova 23, Sveta Tro-
jica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9169. m-2134

Klofutar Marijan, Ul. Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
809950, št. reg. 6909, izdala UE Kranj.
s-75271

Knez Darinka, Spodnji trg 47, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6024.
p-75158

Knez Zlatko, Meljska c. 63, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. 68803.
m-2111

Kocjan Darja, Povir 20 F, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12165, izdala
UE Sežana. p-75104

Kocjan Janez, Žirje 27 D, Sežana, zavaro-
valno polico, št. 290645. g-75234

Kocuvan Lidija, Peščeni vrh 9, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9001. m-2103

Kodrič Cvetka, Zg. Bistrica 159, Sloven-
ska Bistrica, spričevala 1., 2. in 3. letnika I.
gimnazije Maribor. m-2183

Komauer Jelka, Rošpoh 143, Pesnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 4832. m-2170

Konte Janez, Resljeva 33, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 76402. s-75036
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Korošak Bojana, Jenkova 32, Maribor,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije Maribor, šol-
sko leto 1991/92. m-2186

Korošec Slavko, Vojkova 12, Celje, de-
lovno knjižico. p-75152

Korošec Slavko, Vojkova 12, Celje, spri-
čevalo. p-75153

Kos Frančiška, Dol. Suha 23, Rečica ob
Savinji, delovno knjižico, reg. št. 8709, ser. št.
326133. p-75103

Kosič Oton, Bilje 52, Renče, vozniško do-
voljenje, kat. GH. g-75089

Kostanjevec Tinka, Ciril Metodov drevo-
red 7, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15599, izdala UE Ptuj. g-75023

Kovaček Nino, Log 243, Bistrica/Dravi,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 4454.
m-2163

Kozem Jasna, Miklošičeva 8a, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18904.
s-75060

Kočevar Jože, Trg Komandanta Staneta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 187203. s-75033

Krajnc Bojan, Bezenska pot 31, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7114. m-2121

Krajnc Darko, Trčova 248, Maribor, di-
plomo SKSŠ Tam Maribor, šolsko leto
1988/89. m-2165

Krajnc Sonja, Stojnci 47, Markovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 33394, izdala
UE Ptuj. p-75168

Krajnčan Marijan, Žabljek 37b, Laporje,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
m-2129

Krel Patricija, Sv. Duh na Ostrem vrhu 94,
Duh na Ostrem vrhu, indeks Pravne fakultete,
št. 71097696. m-75059

Kreslin Tadeja, Brilejeva 19, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 39315. s-75076

Križ Rado, Povšetova ulica 104d, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
188888, S 183160, izdala UE Ljubljana.
s-75151

Kršinar Ladislava, Šercerjeva 17, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 07369.
p-75122

Kuder Marjanca, Kolonija 1. maja 20, Tr-
bovlje, spričevalo 8. razreda OŠ Trbovlje, iz-
dano leta 1973, na ime Ocvirk Marjanca.
s-75073

Kukovec Marija, Brstje 28/B, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 54. g-75186

Kumar Bor, Kantetova ulica 52, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
586842. s-75213

Labaš Peter, Gradiška 5, Pesnica, indeks
Fakultete za strojništvo v Mariboru. m-2127

Lamovšek Mateja, Ulica Malči Beličeve
24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632302, št. reg. 195076. s-75266

Lebreht Sonja, Kremberk 11, Sveta Ana,
potrdilo o znanju CPP, št. 1549. m-2182

Lebreht Štefan, Cmureška 3, Lenart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8212. m-2122

Lisec Alenka, Hafnerjeva ulica 8A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
685672, št. reg. 148152. s-75274

Lisjak Franc, Černetova ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296418, št. reg. 186802. s-75263

Litrop Katja, Kovorska c. 35, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5958. s-75297

Ložar Brigita, Suhadole 65, Komenda,
vozniško dovoljenje. g-75131

Lošič Djurica, Engelsova 42, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2113

Lužnik Milan, Celjska 38S, Slovenj Gra-
dec, delovno knjižico. g-75243

Lux Tadeja, Ravnik 10A, Hotedršica, vo-
zovnico, št. 4457, na relaciji Vrhnika Ljublja-
na in LPP - kombinirana. s-75143

Maganja Klemen, Za Krajem 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33554, izdal
LPP. s-75286

Majdič Ivan Stanislav, Zarečica 19, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in matu-
ritetno spričevalo. g-75021

Majč Gordana, Slovenska 46, Središče ob
Dravi, potrdilo o opravljenem izpitu za trg.
poslovodjo, št. 1160-685/94, izdano leta 1994.
g-75198

Makovec Miroslava, Celovška cesta 177,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
161848, izdala UE Ljubljana. s-75158

Malis Iztok, Migojnice 41/a, Griže, listino
za moško uro, št. 679 pri Trglavčniku Celje.
m-2169

Malić Milena, Brezovica 22, Suhor, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne in
obutvene šole v Kranju, šolsko leto 1980/81
in 81/82. s-75259

Markišič Šefkija, Cesta na Loko 9, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7687.
g-75088

Markovič Aleš, Kočan 4, Dobrava, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1128648.
g-75216

Markovič Željko, Dravinjska 20, Poljčane,
spričevalo OŠ Edvard Kardelj Poljčane, letnik
1991. m-2137

Marks Elke, Belingerjeva 2, Selnica ob
Dravi, spričevala 1., 2. in 3. letnika I. gimna-
zije Maribor. m-2181

Masten Franc, Opekarniška 27, Ormož,
spričevalo OŠ Ormož. p-75108

Masterl Anja, Preradovičeva 36, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25467.
s-75293

Matela Ivan, Froleh 7, Sveta Ana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8562. m-2123

Mavec Frančiška, Lokev 78, Divača, oseb-
no izkaznico, izdala UE Sežana. g-75233

Mašovič Mirjana, IX. korpusa 11, Izola,
zavarovalno polico, št. 384087. g-75128

Maček Anica, Posavec 38, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 24446.
g-75086

Mežan Štefan, Grajska 48/a, Bled, spriče-
valo šole za prodajalce, izdala Gospodarska
zbornica Ljubljana. g-75206

Mencinger Miran, Zgoša 80, Begunje, vo-
zovnico, št. 477113, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka, na ime Mencinger Anja. g-75265

Menić Emir, Koritanska 22, Bled, spriče-
valo, na ime Babič Perica, šolsko leto 1979/80.
g-75276

Merlak Nuša, Cesta Dolomitskega odreda
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7159. s-75238

Mezgec Neva, Benčičeva 17, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 25466. g-75022

Mikuž Barbara, Heroja Šercerja 53/a, Ma-
ribor, indeks I. gimnazije Maribor, letnik
1991. m-2107

Milkovič Ivan, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
110710, št. reg. 211518. s-75287

Mivšek Meta, Soteška pot 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37144.
s-75031

Miškovič Boris, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, indeks Srednje družboslovne šole
B. Kidrič Škofja Loka. s-75167

Mlakar Rok (Slavica), Jermanka 4, Bled,
vozovnico , št. 523429. g-75207

Mlakar Vojko, Celovška c. 126, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S970896,
št. reg. 78331. s-75100

Mlinar Tatjana, Planica 117, Rateče, oseb-
no izkaznico. g-75133

Mlinar Tatjana, Rateče 117, Rateče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 281364, iz-
dala UE Jesenice. g-75132

Modrijan Tanja, Slovenska c. 3, Cerklje,
spričevalo. g-75138

Moraus Branko, Kacova 4, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 127/79 Poklic-
ne grafične šole Ljubljana. m-2151

Mori Rudolf Bernarda, Trg svobode 15,
Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13947. g-75017

Mrkun Primož, Tesarska 16, Ljubljana, vo-
zovnico s stoprocentnim popustom s sprem-
ljevalcem, št, 1033. s-75121

Muršec Božidar, Apače 163, Lovrenc, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22011.
g-75252

Musa Krstana, Ivana Suliča 4B, Šempeter
pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. p-75098

Mutić Denis, Ulica Ane Ziherlove 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
229158, št. reg. 147311. s-75172

Nemec Zoran, Ljutomerska 8, Središče ob
Dravi, delovno knjižico, št. 0235265. p-75142

Nikolić Lela, Brodarjev trg 11, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0404903, izdala Zava-
rovalna družba Adriatic. s-75039

Nose Stane, Jurka vas 34, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, izdala
UE Novo mesto. g-75097

Notesberg Antonio, Miklavška 48, Mari-
bor, indeks SERŠ Maribor, letnik 1983.
m-2164

Novak Marjan, Gradnikova 75, Radovlji-
ca, listino. g-75111

Novak Zvezdana, Ažmanova 38, Ljublja-
na, spričevalo III., IV. letnika, izdal Center za
dopisno izobraževanje UNIVERZUM v Ljub-
ljani leta 1988, 1989. 75045

Oblak Peter, Vodnikova cesta 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
734324, reg. št. 100855. s-75222

Obleščak Katja, Ul. Gorenjskega odreda
16, Kranj, dijaško mesečno vozovnico, št.
21087. s-75117

Ogrin Tanja, Loka 22, Črni Kal, spričeva-
lo 1. in 2. letnika. g-75210

Oman David, Fram 77, Fram, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 101916. m-2184

Orlović Jan, Kreljeva 4, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 195055. s-75180

Osolnik Ljudmila, Brezje nad Kamnikom
10, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 9659. s-75109

Ovčak Marjan, Čarmanova ulica 21, Med-
vode, spričevalo o končani Osnovni šoli Jane-
za Levca v Ljubljani, izdano leta 1968.
s-75035

Padovan Darja, A. Besednjaka 2, Nova Go-
rica, delovno knjižico. p-75162

Pajntar Sašo, Leše 1/b, Tržič, diplomo.
g-75014

Papež Helga, Cankarjeva 28, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, izdala
UE Nova Gorica. p-75001
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Papič Simon, Ul. J. Puharja 9, Kranj, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje tekstilne
šole v Kranju, izdano leta 1993. s-75098

Partljič Kamilo, Celestrina 14, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v
Mariboru, letnik 1966. m-2140

Pavkov Ninoslav, Frankovo naselje 156,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21084, izdala UE Škofja Loka. s-75184

Pavlin Franc, Prušnikova 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S652606,
št. reg. 189598. s-75171

Pavlinek Manja, Jocova 74, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske
šole Ruše, letnik 1995. m-2185

Pavlinek Manja, Jocova 74, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2177

Pavlič Alenka, Kebetova ulica 12, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6813.
s-75054

Pasarič Smiljan, Zidanškova 37, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8944. g-75199

Paškulin Samo, Lavčeva ulica 13B, Men-
geš, spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Kamniku, izdano leta 1995. s-75104

Paškulin Samo, Levčeva ulica 13B, Men-
geš, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Kamniku, izdano leta 1996.
s-75118

Pelc Marjan, Trate 14, Ptuj, zaključno spri-
čevalo Poklicne srednje gradbene šole, št.
172/63-IV, letnik 1984. m-2139

Per Stanislav, Sp. Petelinjek 4, Blagovica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 24604.
s-75237

Peršak Marija, Liboje 59, Petrovče, spri-
čevalo 1. letnika Srednje strojnokovinske šole
v Ravnah, šolsko leto 1990/91. g-75230

Peršolja Barbara, Imenje 35, Kojsko, potr-
dilo o opravljenem higienskem minimumu, iz-
dano leta 1993. g-75101

Petek Ada, Vojkova 77, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 3206, izdal LPP.
s-75150

Peterlin Janez, Spodnji Brnik 88, Cerklje,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-75228

Petkovšek Mihael, Planina 203, Planina,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 11765, izdala
UE Postojna. p-75109

Petrovič Milan, Vilharjeva 19, Pivka, za-
varovalno polico, št. 321582. g-75081

Petrovič Milan, Vilmarjeva 19, Pivka, za-
varovalno polico, št. 0290845. g-75236

Petrovič Milan, Vilharjeva 19, Pivka, za-
varovalno polico, št. 0357902. g-75240

Pikelj Silvester, Šešče 3, Prebold, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4437. p-75114

Pirnat Maja, Stantetova 8, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17257.
p-75120

Planec Miran, Krguna pri Vurbergu 28,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
31030. g-75050

Pleznšek Dušan, Gradišče 7, Tomaž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7934. g-75246

Plošnik Frančišek, Markovičeva 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3715.
m-2135

Poldan Martina, Krška vas 29, Krška vas,
spričevalo 1. in 2. letnika in spričevalo o za-
ključnem izpitu, šolsko leto 1977/78. g-75217

Popovič Veljko, Stantetova 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 06251.
p-75125

Potočnik Anton, Vareja 65, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
36258, izdala UE Ptuj. g-75080

Povše Egon, Slape 28, Ljubljana, spriče-
valo 4. letnika Gradbene tehniške šole - geo-
detski oddelek, izdano leta 1981. s-75225

Poš Jelka, Vorohova 12, Bistrica/Dravi,
spričevalo 1. in 2. letnika Pedagoške gimnazi-
je v Mariboru. m-2143

Prinčič Nevenka, Vipolže 93A, Dobrovo,
zeleno karto, št. 0394294. p-75147

Prokofjev Aleksandra, Ulica bratov Uča-
kar 82, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 191233, S 444751, izdala UE Ljub-
ljana. s-75042

Prša Marija, Sveti Duh 148, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18289.
g-75211

Puhov Robert, Ukmarjev trg 4, Koper, za-
varovalno polico. g-75093

Pušnik Irena, Črešnjevec 84, Slovenska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
6697. g-75005

Pšag Simon, Brilejeva 15, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36711, izdal
LPP. s-75043

Pšenica Igor, Krimska 1, Ljubljana, delov-
no knjižico. g-75096

Radomin Saško, Agrokombinatska cesta
6B, Ljubljana, delovno knjižico. s-75169

Raguž Vinko, Makucova ulica 37, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390630, št. reg. 65629. s-75102

Rahimi Sadri, Izletniška 19, Koper, zava-
rovalno polico in zeleno karto. p-75096

Rama Flurija, Clevelandska ulica 29, Ljub-
ljana, spričevalo 8. razreda OŠ Jože Moškrič,
izdano leta 1992. s-75161

Rankovec Alan, Trčova 226, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 96274. m-2131

Ratnik Miran, Stara ul. 18, Murska Sobo-
ta, spričevalo o zaključnem izpitu šole za po-
klicne voznike na Ježici. g-75253

Račnik Irena, Cesta na Markovec 6A, Ko-
per, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 18637,
izdala UE Koper. g-75129

Rezec Alojz, Zabukovica 128, Griže, voz-
niško dovoljenje, št. 285723. p-75115

Rigler Vinko, Gorenje Lepovče 67, Ribni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu Avtomeha-
nične šole v Ljubljani, izdano leta 1969.
s-75277

Rigler Vinko, Gorenje Lepovče 67, Ribni-
ca, spričevalo o zaključnem izpitu šole za po-
klicne voznike na Ježici, izdano leta 1978.
s-75278

Rožič Cvetko, Prušnikova 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39985.
m-2157

Rokavec Karel, Sp. Porčič 15, Lenart, za-
ključno spričevalo Srednje kov. avtomehan-
ske šole v Mariboru, letnik 1982. m-2180

Rotar Viktorija, Ulica prvoborcev 23,
Ljubljana, delovno knjižico. s-75241

Rus Marica, Žalna 37, Grosuplje, 22 del-
nic 3. izdaje št. 01128442, izdal Mercator
Ljubljana na ime Rus Marica. s-75152

Sabljić Miloš, Jakčeva ulica 40, Ljubljana,
delovno knjižico. s-75051

Saksida Ivan, Zolšče 13, Nova Gorica, voz-
niško dovoljenje, kat. F. p-75149

Sali Husein, Smetanova 59, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 97881.
m-2145

Savić Mirko, Ptujska 23, Ljubljana, osebno
delovno dovoljenje, št. 0424401170. s-75027

Selinšek Vladko, Sagadinova 12, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19602.
g-75218

Sember Borislav, Jakčeva ulica 31, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1050604. s-75122

Senekovič Jože, Sp. Ščavnica 69, Gornja
Radgona, delovno knjižico. p-75107

Senekovič Valerija, Pernica 12, Pernica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Mariboru, letnik 1991. m-2154

Sever Katja, Bilečanska 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 30566. s-75046

Skokić Suad, Gotska ulica 11, Ljubljana,
delovno knjižico. s-75125

Skokić Suad, Gotska ulica 11, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike
na Ježici, izdano leta 1986. g-75126

Skopec Igor, Opekarska 33, Vrhnika, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9035. s-75106

Slatinek Igor, Mala vas 27A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S102066,
št. reg. 159094. s-75025

Slatinek Saša, Pohorska cesta 30, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11529. g-75244

Slavič Vladimir, Pugljeva cesta 34, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
230423, št. reg. 2529. s-75247

Slevec Miha, Koseskega ulica 34, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-75262

Smode Melita, Vojke Šmuc 8, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 19627. g-75094

Soflič Ratko, Cesta J. Platiše 7, Kranj, de-
lovno knjižico. g-75083

Soršak Marijan, Morje 29/a, Fram, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 14328.
m-2115

Spetič Barbara, Stara ulica 3, Koper, di-
plomo Srednje šole. g-g-7500

Spevan Matej, Zdraviliška c. 30, Rimske
Toplice, spričevalo 2. letnika Srednješolskega
centra Celje, izdano leta 1996. g-75260

Srebrnjak Katja, Agrokombinatska 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
35051. s-75029

Srnel Ivan, Runkova ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1012870,
št. reg. 73489. s-75174

Srpak Bojan, Rašiška ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 972787,
reg. št. 155926. s-75226

Stajnko Tomaž, Industrijska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95475.
m-2117

Stankovič Stojan, Stantetova 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10200.
p-75123

Stančič Branko, Ferkova 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 59595. m-2106

Starašinič Sandi, Partizanska c. 47, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25005. s-75052

Stare Peter, Gosposvetska 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21117.
m-2191

Starin Anton, Brejleva ulica 24, Domžale,
spričevalo za voznika viličarja v Litostroju,
izdano leta 1975. s-75002

Starina Ingrid, Zoisova 48, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 600472, št. reg.
38136, izdala UE Kranj. g-75196

Stepanov Boris, Strma pot 17, Portorož,
vozniško dovoljenje, št. 8570. g-75009

Stepanov Boris, Strma pot 17, Portorož,
zavarovalno polico, št. 0372765. g-75010
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Stopar Ivan, Lokev 26, Divača, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 3621. g-75235

Strelec Marija, Ormoška c. 134, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27746, izdala
UE Ptuj. p-75100

Strnad Bojana, Pod vinogradi 1, Kamnica,
indeks, št. 61114908 Pedagoške fakultete.
m-2133

Sušnik Anja, Levstikov trg 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24915.
s-75055

Svenšek Irena, Sela 7, Lovrenc, spričevalo
4. letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru,
šolsko leto 1977/78. m-2104

Šarac Patrik, Vičava 20, Ptuj, spričevalo
OŠ Olge Meglič, šolsko leto 1991/92. g-75268

Šarv Marinka, Hudo 19, Radomlje, spriče-
vala 1., 2. in 3. letnika Srednje Agroživilske
šole v Ljubljani. s-75063

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konji-
ce, zavarovalno polico, št. 0348799. g-75140

Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konji-
ce, zavarovalno polico, št. 0356269. g-75188

Šeme Franc, Viška cesta 49B, Ljubljana,
vozovnico s stoprocentnim popustom, št.
1643. s-75192

Šemrl Miha, Planina 16, Kranj, spričevalo
8. razreda OŠ. g-75120

Šenkinc Brigita, Klenik 63, Pivka, zavaro-
valno polico, št. AO 0821457. g-75082

Šentjurc Matjaž, Cesta III/11, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13352. p-75124

Šifrer Igor, Jezerska c. 78A, Kranj, izkaz-
nico za dodatno zdravstveno zavarovanje.
g-75012

Šimenc Aljoša, Smledniška 58, Kranj, voz-
niško dovoljenje. g-75134

Šito Ibro, Letoviška 16, Portorož, delovno
knjižico. g-75205

Škarica Josip, Bezjakova 63, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 7326. m-2176

Šketelj Boris, Vrhovci c. IV 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 247549,
št. reg. 5129. s-75160

Škrlec Marija, Drvanje 12, Benedikt, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Živilske šole v
Mariboru, letnik 1990. m-2189

Škulj Cvetka, Ruska ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 514230,
št. reg. 174635. s-75067

Šlebir Helena, Sp. Stranje 2A, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18540.
s-75110

Šoštarič Ilešič Dalida, Volkmerjeva 30, Ptuj,
zaključno spričevalo Gimnazije pedagoške
smeri v Ptuju, šolsko leto 1981/82. m-2160

Štekar Erik, Medana 59A, Dobrovo, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske
šole v Ljubljani, izdano leta 1992. s-75075

Šterbenc Veronika, Remihova ulica 25,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9981. s-75273

Štern Benjamin, Šmartno 8, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 475652, izda-
la UE Kranj. g-75087

Štok Albin, Cesta na Markovec 7, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 8942. g-75258

Šuman Vilian, Gregorčičeva 5, Sežana,
vozniško dovoljenje. p-75102

Švarc Dejan, Brilejeva 12, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 17692. s-75024

Tabakovič Amira, Plešičeva ulica 41,
Ljubljana, delovno knjižico. s-75142

Tadina Frančiška, Petrušnja vas 20, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
Medicinske srednje šole v Ljubljani, izdano
leta 1977. s-75280

Tamže Blanka, Ul. Kneza Koclja 31, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110178. m-2166

Tanšek Slava, Tkalska 14, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 23251. p-75151

Tekavec Tomaž, Lipa 27, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 22316, izdala
UE Velenje. p-75050

Temnik Roman, Polže 12, Nova cerkev,
listino, št. 36751. p-75159

Tomažin Krivec Maja, Taleška 3, Lesce,
spričevalo 1. letnika Srednje vzgojiteljske šo-
le v Idriji, izdano leta 1974. g-75114

Tomažin Krivec Maja, Taleška 3, Lesce,
spričevala 2., 3. in 4. letnika Srednje vzgoji-
teljske šole v Ljubljani, izdana leta 1976, 1978
in 1979. g-75112

Tomažič Janka, Jelša 30, Šmartno pri Liti-
ji, spričevalo 8. razreda OŠ Šmartno - Franc
Rozman Stane, izdano leta 1982, na ime Kra-
čan Janka. s-75072

Tominšek Marjeta, Andraž 85a, Polzela,
zavarovalno polico, št. 0356229. s-75294

Tomše Zoran, Šuštarjeva 15, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5932.
g-75220

Triplat Drago, Leška c. 31, Mežica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8535, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-75016

Tuksar Draženka, Klemenčičeva 27, Mari-
bor, spričevalo OŠ v Mariboru, šolsko leto
1977/78. m-2105

Turk Katarina, Prešernova 13A, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S476077.
s-75162

Udovič Danijela, Hrvatini 153/A, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 5086.
g-75085

Uhernik Branko, Dobrava 84, Otočec, de-
lovno knjižico, reg. št. 17849. g-75221

Urbanija Borut, Dunajska cesta 142, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0262683.
s-75191

Uršič Polh Alenka, Barva 26, Vremski Bri-
tof, vozniško dovoljenje, št. 6147, izdala UE
Sežana. p-75141

Ušen Severina, Tomšičeva 20, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika III. gimnazije
Maribor, letnik 1991. m-2172

Vakaričič Nataša, Grosova 22, Kranj, de-
lovno knjižico. g-75127

Varjačič Bojan, Ul. mladinskih brigad 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
85521, št. reg. 39672, izdala UE Kranj.
s-77077

Vatovec Sonja, I. istrske brigade 62, Pobe-
gi, Koper, vozniško dovoljenje, št. 13198, iz-
dala UE Koper. g-75255

Vegi Erika, Žitkovci 23, Dobrovnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13046.
p-75154

Vegi Petra, Trata XV 2, Kočevje, spriče-
valo 1. in 2. letnika Srednje upr. administra-
tivne šole Ljubljana, izdana leta 1994-95.
s-75283

Vengust Mihael, Trg svobode 32, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Trbovlje. g-75006

Vesel Kristijan, Šentjerska pot 14, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 27666.
s-75292

Vicozi Tilka, Pijava Gorica 1A, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 324622.
s-75057

Vinkler Mirko, Glinškova ploščad 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0338830.
s-75062

Voda Silvo, Kozmerci 14/a, Podlehnik, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v Ma-
riboru, letnik 1992 - geodetski tehnik. m-2110

Voda Silvo, Kozmerci 14/a, Podlehnik, za-
ključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Mariboru, letnik 1991. m-2110

Vogrin Franc, Pasterkova 8, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4108. m-2155

Vojinović Tihomir, Mome Vidovića 22,
Srbac, delovno knjižico. s-75034

Vojvodić Drago, Preglov trg 3, Ljubljana,
indeks Fakultete za pomorstvo in promet v
Portorožu. s-75156

Vraber Tadeja, Sp. Slemen 40e, Selnica ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7280. m-2167

Vrdlovec Anja, Bratovževa ploščad 28,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2359. s-75173

Zagorc Silva, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S652222.
s-75069

Zajc Tanja, Otalež 2, Cerkno, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 8925, izdala UE Idrija.
p-75146

Zaletelj Dominik, Ul. V. Vodnika 5, Na-
klo, vozno karto, na relaciji Naklo-Kranj, iz-
dal Alpetour Škofja Loka. g-75013

Zaplotnik Slavko, Deteljica 7, Tržič, de-
lovno knjižico. g-75254

Zaplotnik Stanislav, Retnje 1A, Križe, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motornih
vozil, izdano leta 1970. s-75078

Zorko Anton, Stubiška 14, Ruše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 1788. m-2147

Zorčič Janko, Prisoje 69, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13124, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-75231

Zupanič Dragan, Dekani 210, Dekani, voz-
niško dovoljenje, št. 29969. g-75091

Zupančič Jože, Vrh pri Vitnji gori 22, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9223. s-75001

Žemva Barbara, Zagoriška 12, Bled, voz-
niško dovoljenje, št. 22646. g-75137

Žižak Stanoje, Ig 440, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. 92990, S 228822, izdala
UE Ljubljana. s-75159

Žibert Andrej, Šlandrova 9, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 28755. s-75165

Žlebir Janez, Ul. Staneta Bokala 10, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGHD.
s-75291
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