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Sodni register

KOPER

Rg-26917

Okrožno sodišče v Kopru, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01022 z dne 6. 11. 1995 pri subjektu vpi-
sa STRELEC LINE, uvozno-izvozno pod-
jetje za trgovino, proizvodnjo, zastopa-
nje in gradbeništvo, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04353/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti, prokurista, spre-
membo tipa zastopnika in uskladitev akta s
temile podatki:

Matična št.: 5802733
Osnovni kapital: 2,460.000 SIT
Ustanovitelja: Tepšič Željko in Tepšič

Borka, oba iz 47000 Karlovca, Hrvaška, I.
Kršnjavoga 16, vstopila 31. 3. 1993, vložila
po 1,230.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tep-
šič Borka, razrešena 12. 7. 1995 kot pomoč-
nica direktorja in imenovana za družbenico,
ki zastopa družbo brez omejitev in prokurist
Tomić Stevo, Izola, Tomažičeva 9, imeno-
van 12. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 6. 11. 1995: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
kruha, svežega peciva in slaščic; 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdel-
kov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja
drugih tekstilij, d.n.; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih
oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvdonja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sed-
larskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Pro-
izvodnja obutve; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 222 Drugo ti-
skarstvo; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2465 Proizvodnja neposnetih nosil-
cev zapisa; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2666 Proizvodnja
drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinske-
ga stavbnega pohištva; 2851 Površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna

mehanična dela; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega mate-
riala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2924 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospo-
dinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja nee-
lektričnih gospodinjskih apraratov in na-
prav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila;
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 3650 Pro-
izvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvod-
nja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 5010 Trgovina z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; trgovina s posamez-
nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drob-
no z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri proda-
ji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na drobno s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5139 Nespecializira-
na trgovina na debelo z živili, pijačami, to-
bačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z obla-
čili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5170

Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln, 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5522 Stori-
tve kampov; 5530 Gostinske storitve pre-
hrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni za-
kup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 330 Št. 5 – 31. I. 1997

nje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost frizer-
skih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9304
Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti 67.13 – Pomožne dejav-
nosti, povezane s finačnim posredništvom,
opravlja družba samo dejavnost menjalnic
in zastavljalnic.

KRANJ

Rg-16730

Temeljno sodišče v Kranju, Enota v Kra-
nju, je s sklepom Srg št. 94/01479 z dne
20. 6. 1994 pri subjektu vpisa SOKOL,
GABRK, d.o.o., pod vložno št. 1/04125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev vpisa z zakonom o gospodarskih druž-
bah in povišanje osnovnega kapitala s temi-
le podatki:

Matična št.: 5710839
Firma: SOKOL, proizvodno-trgovsko

podjetje, Gabrk, d.o.o.
Skrajšana firma: SOKOL, Gabrk, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,924.000 SIT.

Rg-27412

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/01246 z dne 21. 11. 1995 pod št.
vložka 1/05645/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5914396
Firma:  PERHAJ  &  DRUŽBENICA,

prevozi,  storitve,  trgovina,  gostinstvo,
d.n.o., Jesenice

Skrajšana firma: PERHAJ & DRUŽ-
BENICA, d.n.o., Jesenice

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 4271 Jesenice, Šmidova 14
Ustanoviteljici: Perhaj Mojca, Jesenice,

Šmidova 4, vstopila 14. 9. 1995, in Volaš
Gretica, Jesenice, Titova 22, vstopila 19. 9.
1995, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnica Perhaj Mojca, imenovana 14. 9.
1995 in družbenica Volaš Gretica, ki je iz-
vzeta od zastopanja, imenovana 19. 9. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 11. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5164 Trgovina na de-

belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radi-
skimi, TV aparati; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Pre-
kladanje; 6312 Skladiščenje; 6713 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finačnim posred-
ništvom; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje.

LJUBLJANA

Rg-22847

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16925 z dne 30. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GO-PA Goričane papir, d.o.o., Medvo-
de, sedež: Ladja 10, 1215 Medvode, pod
vložno št. 1/05575/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnov-
nega kapitala, spremembo omejitev zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s temile podat-
ki:

Matična št.: 5425077
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sklad Republike Slovenije

za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
21. 12. 1992, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Tavčar Boris, Ljubljana, Poljanski na-
sip 26, ki od 15. 12. 1994 zastopa družbo z
omejitvijo, da posle razpolaganja z nepre-
mičninami in njihovim delom ali o obreme-
nitvi nepremičnin, prevzemanju jamstev ter
druge po naravi podobne posle lahko sklene
na podlagi predhodnega soglasja ustanovi-
telja.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1995: 5156 Tr-
govina na debelo z drugimi polizdelki; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom.

Rg-22889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16922 z dne 26. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa GORIČANE, tovarna celuloze in pa-
pirja,  Medvode,  d.d.,  sedež:  Ladja  10,
1215 Medvode, pod vložno št. 1/02616/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, spremembo pooblastil za za-
stopanje, uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in uskladitev dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5042291

Firma: GORIČANE, tovarna papirja,
Medvode, d.d.

Skrajšana  firma:  GORIČANE,  d.d.,
Medvode

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bo-
žič Andrej, dipl. ek., Krško, Cesta krških
žrtev 49 a, razrešen 15. 12. 1994 kot gene-
ralni direktor podjetja in imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo z omejitvijo, da
mora imeti za posle razpolaganja z nepre-
mičninami in njihovimi deli ali za obreme-
nitve nepremičnin, za prevzemanje jamstev
ter za druge po naravi podobne posle pred-
hodno soglasje nadzornega sveta.

Dejavnost, vpisana 26. 6. 1995: 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 4010 Proizvodnja in distri-
bucija elektirke; 4030 Oskrba s paro in to-
plo vodo; 5050 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 5170 Druga trgovina na de-
belo.

Rg-23303

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07222 z dne 31. 3. 1995 pri subjektu vpi-
sa WAX-OPTIMA, študije optimalnih re-
šitev v laboratorijski zobni protetiki, tr-
govina in zastopanje, d.o.o., Ljubljana,
Ilirska 3, sedež: Ilirska 3, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah in spremembo os-
novnega kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5385458
Osnovni kapital: 1,533.000 SIT
Ustanovitelj: Muhar Vladimir, Ljublja-

na, Ilirska 3, vstop 31. 5. 1990, vložek
1,533.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-24980

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14918 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa QUICK M.B., podjetje, trgovina in fi-
nančne storitve, d.o.o., Ljubljana, Gla-
varjeva 47, sedež: Glavarjeva 47, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/07469/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5386080
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2225 Druge s tiskarstvom povezane
storitve; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 2812 Proizvod-
nja kovinskega stavbnega pohištva; 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
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in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgo-
vina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debe-
lo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, naprvami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opre-
mo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stor-
ji in napravami za industrijo, trgovino, na-
vigacjo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgo-
vina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno

z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, te-
steninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgo-
vina na drobno z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5232 Trgovina na drobno z medicin-
skimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovi-
na na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finnačni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, pove-
zane s finančnim posredništvom; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-

prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7440 Ekonom-
ska propaganda; 7460 Poizvedovalne de-
javnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 7511 Dejavnost uprave; 9232
Obratovanje objektov za kulturne priredi-
tve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov; 9393 Druge storitve za nego
telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti,
d.n.

Rg-25889

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02532 z dne 22. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa PRISTAVA TOURS, podjetje za go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana, Srednje Gameljne 43, sedež: Sred-
nje  Gameljne  43,  1000  Ljubljana,  pod
vložno št. 1/22449/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo firme,
sedeža, zastopnika in osnovnega kapitala
ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5768217
Firma: ASYA COMMERCE, družba za

trgovino in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: ASYA COMMERCE,

d.o.o., Ljubljana
Sedež:  Ljubljana,  Dolenjska  cesta

224/a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kozjek Stanka, izstop

15. 3. 1995; Abdulrezak Ismaili, Ljubljana,
Kapiteljska 11, vstop 15. 3. 1995, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Kozjek Stanka, razrešena 15. 3.
1995; direktor Abdulrezak Ismaili, imeno-
van 15. 3. 1995, zastopa družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1995: 5111 Po-
sredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in ratlinami; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s
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sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5152 Tr-
govina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdel-
ki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina a
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drugi
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet.

Rg-26093

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13741 z dne 27. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa DOLTEH, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in zastopanje, d.o.o., Medvode, Se-
ničica 16, sedež: Seničica 16, 1215 Med-
vode, pod vložno št. 1/23075/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
iz d.o.o., v d.n.o., ter spremembo firme, usta-
noviteljev in zastopnikov s temile podatki:

Firma: DOLENEC & Co., podjetje za
proizvodnjo,  trgovino  in  zastopanje,
d.n.o., Medvode, Seničica 16

Skrajšana  firma:  DOLENEC  &  Co.,
d.n.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Dolenec Florjan, izstopil
1. 7. 1994; Dolenec Klemen in Dolenec Ro-
bert, oba iz Medvod, Seničica 16, vstopila
1. 7. 1994, vložila po 202.500 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Dolenc Klemen in Dolenc Robert, ime-
novana 3. 6. 1994, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1995: 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, hi-
gienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov
iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po stan-
dardih ECSC; 2751 Litje železa; 2753 Litje
lahkih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2812 Pro-

izvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja ra-
diatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin; prašna metaljurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bob-
nov, sodov in podobnih posod; 2873 Pro-
izvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Pro-
izvodnja motorjev in turbin, razen za letala
in motorna vozila; 2924 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 2932 Proizvod-
nja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev;
2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, obla-
čilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvod-
nja strojev za industrijo papirja in kartona;
2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih
aparatov; 50101 Trgovina na debelo z mtor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pi-
jačami, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tek-
stilno industrijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški
cestni promet na rednih linijah; 60213 De-
javnost žičnic, vlečnic; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-

ne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-26207

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16801 z dne 29. 9. 1995 pri subjektu vpi-
sa EURO MONTTRADE, export-import,
zastopanje, posredovanje, konsignacija,
trgovina, d.o.o., Ljubljana, sedež: Ulica
bratov Učakar 114, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/15701/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, povečanje osnovne-
ga kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5556783
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Janković Slavica in Jan-

ković Velibor, oba iz Ljubljane, Ul. bratov
Učakar 114, vstopila 20. 2. 1992, vložila po
754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kvinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5152 Trgovina na debelo s ko-
vinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Tr-
govina na drobno s knjigami, časopisi, revi-
jami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgo-
vina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
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dajaln; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021
Drugi kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6330 Storitve po-
tovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n., 6521
Finančni zakup (leasing); 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 8042 Drugo izobraževanje;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9271 Prirejanje iger na srečo; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.

Rg-27261

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10535 z dne 29. 6. 1995 pri subjektu vpi-
sa  TELEMAX,  d.o.o.,  podjetje  za  pro-
izvodnjo, servis in trgovino, Vrhnika, se-
dež: Mirke 22, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/23119/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah in povečanje osnovnega kapi-
tala s temile podatki:

Matična št.: 5783810
Osnovni kapital: 1,536.200 SIT
Ustanovitelj: Železnik Roman, Vrhnika,

Mirke 22, vstop 12. 5. 1993, vložek
1,536.200 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-27543

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01222 z dne 19. 10. 1995 pod št. vložka
1/26382/01 vpisalo v sodni register tega so-
dišča domačo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 5895766001
Firma: JM Co. COSMOS, d.o.o., Ljub-

ljana – podružnica Ljubljana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: Ljubljana, Linhartova 40
Ustanovitelj: JM Co. COSMOS, d.o.o.,

Ljubljana, Hacquetova 9, vstop 31. 1. 1996,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Osebi, pooblaščeni za zatopanje: zastop-
nica Žibert Jasna in direktor Žibert Matjaž,
oba iz Ljubljane, Hacquetova 9, imenovana
31. 1. 1995, zastopata družbo brez omeji-
tev.

Dejavnost, vpisana 19. 10. 1995: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 0113 Vinogradništvo, pridelovanje
sadja, začimb in rastlin za proizvodnjo pi-
jač; 0121 Reja govedi, prireja mleka; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0123 Reja praščičev; 0124 Reja perutnine;
0125 Reja drugih živali; 0130 Poljedelstvo,
povezano z živinorejo – mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-
ritev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo,
ribiške storitve; 1511 Proizvodnja in kon-
zerviranje mesa, razen perutninskega; 1512
Proizvodnja in konzerviranje perutninskega
mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov,
tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava
in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih iz-
delkov; 1531 Predelava in konzerviranje
krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zele-

njavnih sokov; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1541 Pro-
izvodnja surovega olja in maščob; 1542 Pro-
izvodnja rafiniranega olja in maščob; 1543
Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo, pro-
izvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvod-
nja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Pro-
izvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega pe-
civa in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečen-
ca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva
in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondira-
nje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalcije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motor-
nimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles; trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov, 5121 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenajvo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
slakdornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
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Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5511 Dejavnost hote-
lov z restavracijo, penzinov; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 Sto-
ritve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehra-
ne; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hra-
ne (catering); 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Po-
morski promet; 6120 Promet po rekah, jeze-
rih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljane z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zrač-
nih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7310 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7320 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415 Uprav-
ljanje s hodling družbami; 7420
Projektiranje, inženiring, in tehnično sveto-
vanje; 7430 Tehnični preizkusi in analize;
7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 95 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

MARIBOR

Srg 96/00457 Rg-44475

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 96/00457 z dne 30. 7. 1996 pod
št. vložka 1/09957/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 5943779
Firma: BAUMULLER STROJNA, pod-

jetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o.

Skrajšana   firma:   BAUMULLER
STROJNA, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2000 Maribor, Linhartova uli-
ca 11

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Baumuller Nurnberg

GMBH, Ostendstrasse 80, Nurnberg 90482,
Nemčija, vložek 765.000 SIT in Strojna Ma-
ribor, Linhartova ulica 11, Maribor, oba
vstopila 6. 3. 1996, vložek 735.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Mrkela Dušan, Maribor, Borova vas
13, direktor obvezno potrebuje soglasje
skupščine družbenikov za naslednje posle
in ukrepe: sklepanje, spreminjanje in razve-
ljavitev družbenih pogodb, podjetniških po-
godb, ki povzročajo bistvene omejitve v
podjetniških funkcijah (o kooperacijah, sa-
moomejitve v produkciji ali nabavi, odstop
od distribucijskih pravic); sklepanje, spre-
minjanje in razveljavitev zakupnih pogodb
ter leasing in najemnih pogodb; sklepanje,
spreminjanje in razveljavitev pogodb o pri-
dobitvi ali podelitvi licenc, patentov, upo-
rabnih vzorcev ali blagovnih znamk; direk-
tor Kreisfeld Peter, Nurnberg-Nemčija, Alt-
dorf h., direktor obvezno potrebuje soglasje
skupščine družbenikov za naslednje posle
in ukrepe: sklepanje, spreminjanje in razve-
ljavitev družbenih pogodb, podjetniških po-
godb, ki povzročajo bistvene omejitve v
podjetniških funkcijah (o kooperacijah, sa-
moomejitve v produkciji ali nabavi, odstop
od distribucijskih pravic); sklepanje, spre-
minjanje in razveljavitev zakupnih pogodb
ter leasing in najemnih pogodb; sklepanje,
spreminjanje in razveljavitev pogodb o pri-
dobitvi ali podelitvi licenc, patentov, upo-
rabnih vzorcev ali blagovnih znamk; proku-
rist Skribe Branko, Maribor, Betnavska ce-
sta 127, vsi imenovani 6. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana 30. 7. 1996: 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 5114 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje, projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje.

NOVA GORICA

Rg-25764

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 94/01802 z dne 10. 10. 1995 pri
subjektu vpisa IPRIS, inženiring, prodaja,
izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Grčna 47, 5000 Nova Gori-
ca, pod vložno št. 1/00507/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča uskladitev akta in
kapitala z zakonom o gospodarskih druž-

bah, spremembo firme in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5310563
Firma: IPRIS, turizem in podjetniško

svetovanje, d.o.o., Nova Gorica
Osnovni kapital: 1,599.189 SIT
Ustanovitelja: Lozej Polona, vložila

10.000  SIT   in   Lozej   Ivan,   vložil
1,589.189 SIT, oba iz Nove Gorice, Grčna
47, vstopila 7. 12. 1989, odgovornost: ne
odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 10. 1995: 1586
Predelava čaja in kave; 5231 Dejavnost le-
karn; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5040 To-
čenje pijač in napitkov; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6523
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje; 7450 Dejav-
nost agencij za zaposlovanje in posredova-
nje delovne sile; 8532 Izvajanje
socialnovarstvenih programov in storitev;
92623 Druge športne dejavnosti.

NOVO MESTO

Rg-25930

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01523 z dne 26. 10. 1995
pri subjektu vpisa SOFTING, podjetje za
informacijski inženiring, d.o.o., Šentru-
pert, sedež: Trstenik 27, 8232 Šentrupert,
pod vložno št. 1/03065/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5788617
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Strmole Anton, Trebnje,

Ulica Cankarjeve brigade 33, vstop 1. 3.
1993, vložek 1,600.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-27663

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00999 z dne 6. 11. 1995
pri subjektu vpisa SARA, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Vinica, sedež: Seč-
je  selo  22,  8344  Vinica,  pod  vložno  št.
1/03107/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5740371
Osnovni kapital: 1,620.900 SIT
Ustanovitelja: Brozovič Miroslav in Bro-

zovič Metka, oba iz Vinice, Sečje selo 22,
vstopila 25. 3. 1993, vložila po 810.450 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
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Rg-48833

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00337 z dne 11. 11. 1996
pri subjektu vpisa GREDA, izdelava do-
datkov za živila in kozmetiko, d.o.o., Mir-
na, sedež: Cesta III. bataljona VDV 9,
8233 Mirna, pod vložno št. 1/00306/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, sedeža, uskladitev dejavnosti, po-
večanje osnovnega kapitala, spremembo
družbene pogodbe, spremembo ustanovite-
ljev in poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št.: 5284899
Firma: GREDA, tovarna sadnih izdel-

kov, d.o.o., Mirna
Skrajšana firma: GREDA, d.o.o., Mirna
Sedež: Mirna, Pod Radovnico 3
Osnovni kapital: 184,891.608 SIT
Ustanovitelji: ALEA, izdelava dodatkov

za živila, Brane Kirm in Bojan Gregorčič,
izstop 15. 10. 1996; ESAROM ESSENZEN-
FABRIK GES, m.b.H., Avstrija, Esarom-
strasse 41, Oberrohrbach/Wien, vstop 24. 5.
1989, vložek 92,445.804 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kirm Branko, Mirna, Lunač-
kova ulica 19, vstop 15. 10. 1996, vložek
46,222.902 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gregorčič Bojan, Trebnje, Cankarjeva ulica
35, vstop 15. 10. 1996, vložek 46,222.902
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 11. 11. 1996: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1584 Proizvodnja kakava, čo-
kolade in sladkornih izdelkov; 1586 Prede-
lava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkohol-
nih pijač; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje.

Pogodba o prevzemu novih vložkov z
dne 15. 10. 1996.

Sprememba firme iz GREDA, izdelava
dodaktov za živila in kozmetiko, d.o.o., Mir-
na v: GREDA, tovarna sadnih izdelkov,
d.o.o., Mirna, vpisana s sklepom Srg št.
337/96 z dne 11. 11. 1996.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/01612 Rg-48605

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01612 z dne 12. 8. 1996 pod št.
vložka 1/03990/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt izbrisa zaradi
preoblikovanja v samostojnega podjetnika
posameznika s temile podatki:

Matična št.: 5613272
Firma: Digital Music Distributor, trgo-

vina in zastopanje, d.o.o., Partizanska 3,
Celje

Skrajšana firma: D M D, d.o.o., Parti-
zanska 3, Celje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Celje, Partizanska 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe iz sodnega registra zaradi

preoblikovanja v podjetnika posameznika,
vpisan pod št. 03-1301/04 z dne 24. 10. 1994
pri Republiki Sloveniji, Ministrstvo za fi-
nance, Republiška uprava za javne prihod-
ke, izpostava Celje, s sklepom sodišča Srg
1612/94 z dne 12. 8. 1996.

KOPER

Srg 94/03205 Rg-48909

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/03205 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/02237/00
izbrisalo  iz  sodnega  registra  tega  so-
dišča  subjekt  izbrisa  zaradi  prenehanja
družbe  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Matična št. 5513677
Firma: DARING – STORITVE, d.o.o.,

Hruševje
Skrajšana firma: DARING, d.o.o., Hru-

ševje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Hruševje, Hruševje 6b
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3205/94 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Dar-
ko Vidakovič iz Hruševja, Hruševje 6b.

Srg 95/00232 Rg-48915

Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/00232 z
dne 6. 11. 1996 pod št. vložka 1/03175/00
izbrisalo  iz  sodnega  registra  tega  so-
dišča  subjekt  izbrisa  zaradi  prenehanja
družbe  po  skrajšanem  postopku  s  temile
podatki:

Firma: KANZO, trgovsko, gostinsko in
turistično podjetje, d.o.o., Koper

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

govornostjo
Sedež: Koper, Vegova 24/c
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 232/95 z dne
6. 11. 1996. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Zo-
ran Kanduč iz Kopra, Vegova 24/c.

KRANJ

Srg 12/95 Rg-46198

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 12/95 zaradi vpisa prenehanja
družbe po skrajšanem postopku z dne 25. 9.
1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2244/00 vpiše izbris družbe EU-
ROENERGETIKA, elektrotehnično pod-
jetje, d.o.o., Žirovnica, s sedežem Doslov-

če  5B,  Žirovnica,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1996

LJUBLJANA

Srg 5825/96 Rg-64

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

EURO SMART CONSULTING, pod-
jetje za opravljanje športnih, turističnih,
poslovnih, marketinških in zunanjetrgo-
vinskih storitev, d.o.o., Vojkova 50, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 14. 3. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Sedonja Nikolaj, Vojkova
cesta 50, Ljubljana, z ustanovitvenim kapita-
lom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 12. 1996

Srg 5826/96 Rg-65

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

ADEX, trgovsko in storitveno podjet-
je, d.o.o., Hribi 38, Škofljica, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 1. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Križman Jožef, Hribi 38,
Škofljica in Križman Jernej, Sela pri Šmarju
2, Grosuplje, z ustanovitvenim kapitalom
150.480 SIT, ki prevzemata obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
150.480 SIT prenese v celoti na ustanovite-
lja Križman Jožefa in Križman Jerneja, na
vsakega po 75.240 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 12. 1996

Srg 2447/96 Rg-66

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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P & P, aircraft engineering and ma-
nagment, d.o.o., Podgornikova 1, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 22. 4. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Prinčič Vojko, Podgor-
nikova 1, Ljubljana in Prinčič Živorad, Par-
mova 20, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 20.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 12. 1996

Srg 6013/96 Rg-67

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

DENEB, podjetje za poslovne storitve,
d.o.o., ob Drobtinki 6, Notranje Gorice,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Bogataj Švegovič Na-
da, Opekarska 51a, Ljubljana, z ustanovi-
tvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelji-
co Bogataj Švegovič Vido.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 12. 1996

Srg 5860/96 Rg-68

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

KAJELLA, družba za zastopanje in
trgovanje, d.o.o., Leskovškova 11, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 1. 10. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Galuzzo Andrea, Via
Barbarinese 207, Campi Bisenzio, Italija A,
z ustanovitvenim kapitalom 250.000 SIT, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
250.000 SIT prenese v celoti na ustanovite-
ljico Galuzzo Andreo.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 12. 1996

Srg 3387/96 Rg-69

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

Impulse – Trust EI, trgovina na tujem
in domačem trgu, proizvodnja usnjenih
in tekstilnih izdelkov ter galanterije, mar-
keting, d.o.o., Mlinska pot 10, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Irena Kadunc Tertnik,
Milanska pot 10, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.100 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 12. 1996

Srg 5764/96 Rg-70

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

REMAL,   trgovina   in   svetovanje,
d.o.o., Ljubljanska cesta 7, Grosuplje, pre-
neha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 11. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Kralj Marija, Ljubljan-
ska cesta 7, Grosuplje in Vreg Miro, Brinje
c. i/38, Grosuplje, 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,
na vsakega do 4.000 SIT.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 18. 12. 1996

Srg 3385/96 Rg-71

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

M. S., podjetje za zdravstveno sveto-
vanje, d.o.o., Prešernova 16, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 7. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Petek Hojker Lijana,
Prešernova 16, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na 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 13. 12. 1996

Srg 5109/96 Rg-72

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

DENIDAM PORČIČ, avtokleparstvo,
k.d.,  Clevelandska  ulica  49,  Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 5. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Porčić Alaga in Porčić
Damir, oba Clevelandska ulica 49, Ljublja-
na, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

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

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. 1. 1997

Srg 4511/96 Rg-73

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

OSMAK & CO, Polanškova 33, Ljub-
ljana, d.n.o., reg. št. vl. 1/7449/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 29. 8. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Osmak Savka, Ljublja-
na in Alojz Osrajnik, Muta, z ustanovitve-
nim kapitalom 4.000 SIT, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti 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
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396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 1996

Srg 94/08248 Rg-30162

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08248 z dne 20. 10. 1995 pod št. vložka
1/02747/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MORTIMER, družba za pro-
izvodnjo in razvoj računalniške opreme,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pod jelšami 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Čurič Igor, Okorn Aleš in

Žepič Tomaž, vsi izstopili 16. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Čurič Igor, Tržaška 49, Ljubljana, Oko-
rn Aleš, Kolezijska 24, Ljubljana in Žepič
Tomaž, Pribinova 7, Ljubljana.

Srg 95/01507 Rg-38672

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01507 z dne 3. 4. 1996 pod št. vložka
1/08790/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ZEUS, podjetje za proizvodnjo
in prodajo živilskih izdelkov, d.o.o., Ljub-
ljana, Ob Mejašu 12

Skrajšana firma: ZEUS, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ob Mejašu 12
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Hojan David, izstopil 23. 3.

1995.
Sklep skupščine z dne 23. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Hojan David, Ob Mejašu 12, Ljubljana.

Srg 94/01779 Rg-47535

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/01779 z dne 11. 7. 1996 pod št. vložka
1/17688/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MAHO, proizvodnja in stori-
tve, d.o.o., Stara cerkev

Skrajšana firma: MAHO, d.o.o., Stara
cerkev

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stara cerkev, Stara cerkev 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Hočevar Marjan, izstopil

10. 3. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 3. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Hočevar iz Stare cerkve št. 12.

Srg 94/02809 Rg-47536

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02809 z dne 11. 7. 1996 pod št. vložka
1/15873/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: 1A, d.o.o., družba za poslovne
storitve  in  grafični  marketing,  d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: 1A, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Petkovškovo nabrež-

je 31
Osnovni kapital: 400.000 SIT
Ustanoviteljica: Stanič Antonija, izsto-

pila 14. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Antonija Stanič, Ljubljana, Cesta v La-
ze 7.

Srg 94/08066 Rg-47549

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08066 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/16553/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  BOGEN,  informacijski,  eko-
nomski,  finančni  in  organizacijski  inže-
niring, svetovanje in marketing, d.o.o.,
Kamnik

Skrajšana firma: BOGEN, d.o.o., Kam-
nik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Zikova 12
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Kunstek Emilija, izsto-

pila 14. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Emilija Kunstek, Zikova 12, Kamnik.

Srg 94/08140 Rg-47550

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08140 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/06976/00 izbrisalo iz sodnega registra te-

ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EUROTOUR, turistično in pre-
vozno podjetje, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ribji trg 7
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelj: Vinko Zabukovec, izstopil

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

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

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

Srg 94/08834 Rg-47551

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08834 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/09253/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: HIDRA, podjetje za trgovino
na debelo in drobno, gostinstvo in turi-
zem, usposabljanje voznikov vozil na mo-
torni pogon, ..., d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: HIDRA, d.o.o., Ljub-
ljana, Reboljeva 3

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Reboljeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Milena Husu in Egon Hu-

su, oba izstopila 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Egon in Milena Husu.

Srg 94/08847 Rg-47552

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08847 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/05177/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: P & B, peskanje in barvanje,
d.o.o., Petrčeva 3, Ljubljana

Skrajšana firma: P & B, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Petrčeva 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Trekman Darijo, izstopil

19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/09197 Rg-47554

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/09197 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/02414/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: HOT STUFF, tekstilni in drugi
modni izdelki, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Groharjeva 12
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Vavpetič Nada in Pirc De-

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nada Vavpetič in Denis Pirc.

Srg 94/09224 Rg-47555

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/09224 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/10189/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MMTeam, podjetje za trgovino
in zastopstvo, Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Vošnjakova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Urh Marina in Krč Mag-

dalena, obe izstopili 26. 5. 1994.

Srg 94/17928 Rg-47568

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17928 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/02881/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5327652
Firma: ZAVUS, podjetje za zavaroval-

ne storitve, d.o.o., Miklošičeva 14, Ljub-
ljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Miklošičeva 14
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Vivoda Anton, izstopil

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vivoda Anton, Mokrška 16, Ljubljana.

Srg 94/18099 Rg-47571

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18099 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/11838/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: RENT A JEEP, podjetje za av-
tomehaniko in posredništvo, d.o.o., Šen-
tvid pri Stični 156

Skrajšana firma: RENT A JEEP, d.o.o.,
Šentvid pri Stični

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentvid pri Stični, Šentvid pri
Stični 156

Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelja: Jovanovič Robert in Zu-

pančič Frančišek, oba izstopila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Jovanovič Robert, Šentvid pri Stični
156, Šentvid pri Stični in Zupančič Franči-
šek, Reboljeva 10, Ljubljana.

Srg 94/20005 Rg-47601

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20005 z dne 17. 7. 1996 pod št. vložka
1/05397/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: A VIZIJA, d.o.o., podjetje za
raziskavo, razvoj in trgovino, Devce 15,
Dobrova pri Ljubljani

Skrajšana firma: A VIZIJA, d.o.o., Dev-
ce 15, Dobrova pri Ljubljani

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrova pri Ljubljani, Devce 15
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Železnik Milan, Pečan

Marjan in Janežič Boris, vsi izstopili 27. 12.
1994.

Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Milan Železnik, Gaberje 46, Dobrova
pri Ljubljani, Pečan Marjan, Devce 15, Do-
brova pri Ljubljani in Janežič Boris, Šujica
50, Dobrova pri Ljubljani.

Srg 95/00828 Rg-47607

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00828 z dne 17. 7. 1996 pod št. vložka
1/06935/00 izbrisalo iz sodnega registra tega
sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja druž-
be po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: F’DVA, podjetje za ekonomsko
propagandno-trženje, realizacijo progra-
mov-storitve, trgovino, d.o.o.

Skrajšana firma: F’DVA Kočevje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Kočevje, Šeškova 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Fabjan Sebastijan, izstopil

21. 2. 1995.
Sklep skupščine z dne 21. 2. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Sebastijan Fabjan, Šeškova 25, Kočevje.

Srg 95/01049 Rg-47611

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01049 z dne 17. 7. 1996 pod št. vložka
1/18209/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: STIL CAR, prevoz v cestnem
prometu, d.o.o., Ljubljana, Stanežiče 47

Skrajšana  firma:  STIL  CAR,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šentvid, Stanežiče 47
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vitomir Božič, izstopil

18. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 18. 1. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vitomir Božič, Stanežiče 47, Ljubljana
Šentvid.

Srg 95/06125 Rg-47616

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/06125 z dne 20. 7. 1996 pod št. vložka
1/26436/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5878675
Firma: A. BAVEYSTOCK & CO. LTD,

Cooks road, London, E15 2PL, Podružni-
ca A. BAVEYSTOCK & CO. LTD, Ljub-
ljana, Stegne 7, Slovenija

Skrajšana firma: A. BAVEYSTOCK &
CO. LTD

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Stegne 7
Ustanovitelj: A. BAVEYSTOCK & CO.

LTD, izstopil 29. 11. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 11. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel A. BAVEYSTOCK & Co. LTD, Cooks
road, London, E15 2PL, Podružnica A Ba-
veystock & Co. LTD, Ljubljana, Slovenija,
Stegne 7.

Srg 96/00809 Rg-47702

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00809 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/22152/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5755999
Firma: ŠTEFANI, trgovina, proizvod-

nja in storitve, d.o.o., Domžale
Skrajšana  firma:  ŠTEFANI,  d.o.o.,

Domžale
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Domžale, Ljubljanska 88/93
Osnovni kapital: 1,556.793 SIT
Ustanoviteljica: Lončarek Dragica, izsto-

pila 19. 2. 1996.
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Sklep skupščine z dne 19. 2. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Dragica Lončarek, Ljubljanska cesta
88/93, Domžale.

Srg 94/11128 Rg-47778

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11128 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/12415/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  LORETA,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Trubarjeva 22
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanoviteljica: Logar Renata, izstopila

16. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 5. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/12724 Rg-47783

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12724 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/13653/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TIRO, storitve, d.o.o., Ljublja-
na, Malejeva 16

Skrajšana firma: TIRO, d.o.o., Ljublja-
na

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Malejeva 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rozman Igor, izstopil 22. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 22. 6. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/13465 Rg-47786

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13465 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/10736/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ŠKUFCA, gradbeno podjetje,
d.o.o., Mali vrh 86, Šmarje-Sap

Skrajšana  firma:  ŠKUFCA,  d.o.o.,
Šmarje-Sap

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje Sap, Mali vrh 86
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelj: Škufca Franc, izstopil
20. 7. 1994.

Sklep skupščine z dne 20. 7. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel ustanovitelj družbe.

Srg 94/14248 Rg-47787

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14248 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/09988/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: NOMANGO, družba za trgovi-
no, gostinstvo in storitve, d.o.o., Vodniko-
va 8, Domžale

Skrajšana  firma:  NOMANGO,  d.o.o.,
Domžale

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Domžale, Vodnikova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Novak Manfred, izstopil

15. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 15. 9. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/14253 Rg-47788

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/14253 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/20227/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: OPTICAL, d.o.o., podjetje za
optične dejavnosti

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Celovška 56
Osnovni kapital: 120.000 SIT
Ustanovitelja: Zore Anamarija in Koc-

jančič Jordan, oba izstopila 11. 7. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 7. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe.

Srg 94/15497 Rg-47789

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15497 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/17068/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: D’SOKRAT, podjetje za trgo-
vino in inženiring, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  D’SOKRAT,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Draveljska 33

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kotnik Milan, izstopil

21. 11. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 11. 1994 o

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

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

Srg 94/15755 Rg-47790

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15755 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/19549/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ELEKTROPLEX, d.o.o., pro-
izvodno, trgovsko podjetje, Ljublja-
na-Šentvid

Skrajšana   firma:   ELEKTROPLEX,
d.o.o., Ljubljana-Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Šentvid, Nova ulica 7
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Šušteršič Slavko, Šušter-

šič Anica in Šušteršič Darko, vsi izstopili
1. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe.

Srg 94/15769 Rg-47791

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15769 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/24258/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DANAJA, šola tujih jezikov,
d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Parmova ul. 53
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Furlan Ljudmila, izsto-

pila 31. 8. 1994.
Sklep skupščine z dne 31. 8. 1994 o pre-

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

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

Srg 94/15792 Rg-47792

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15792 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/10557/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  EVMA,  storitve  in  trgovina,
d.o.o., Logatec, Grič 11

Skrajšana firma: EVMA, d.o.o., Loga-
tec, Grič 11
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Grič 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Makuc Evgen in Makuc

Franc, oba izstopila 27. 9. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 9. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe.

Srg 94/18833 Rg-47793

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18833 z dne 17. 10. 1996 pod št. vložka
1/19101/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MBS – PRO, izdelava program-
ske opreme, informacijski sistemi, sveto-
vanje, Ljubljana, Ulica bratov Rozman 4

Skrajšana firma: MBS – PRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Ul. bratov Rozman 4
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Sobočan Miro in Sobočan

Boris, oba izstopila 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe.

Srg 94/18879 Rg-47795

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18879 z dne 25. 10. 1996 pod št. vložka
1/23050/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BIOMAS, trgovina in storitve,
d.o.o., Cerknica

Skrajšana firma: BOMAS, d.o.o., Cerk-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Cerknica, Lipsenj n.h.
Osnovni kapital: 115.000 SIT
Ustanovitelja: Bertoncelj Andreja in

Mahne Slavko, oba izstopila 25. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 25. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela ustanovitelja družbe.

Srg 94/18924 Rg-47796

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18924 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/15105/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: IGIKOM, proizvodnja, trgovi-
na in storitve, d.o.o., Gorjupova 20, Men-
geš

Skrajšana firma: IGIKOM, d.o.o., Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Mengeš, Gorjupova 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Čugalj Igor, izstopil 28. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

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

Srg 94/19661 Rg-47798

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19661 z dne 19. 10. 1996 pod št. vložka
1/05488/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DESETI BRAT, d.o.o., turizem,
trgovina

Skrajšana firma: DESETI BRAT, d.o.o.,
Muljava

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ivančna Gorica, Muljava 3a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Lampret Borut, izstopil

16. 4. 1996.
Sklep skupščine z dne 16. 4. 1996 o pre-

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

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

Srg 96/00242 Rg-47801

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/00242 z dne 30. 10. 1996 pod št. vložka
1/25639/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5842549
Firma: ŠOLAR, Senegačnik – Drnov-

šek, d.n.o., knjigarna in papirnica, Pot
Vitka Pavliča 6, Hrastnik

Skrajšana firma: ŠOLAR Senegačnik –
Drnovšek, d.n.o., Hrastnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 6
Osnovni kapital: 849.000 SIT
Ustanoviteljici: Senegačnik Ljudmila in

Drnovšek Romana, obe izstopili 21. 12.
1995.

Sklep skupščine z dne 31. 12. 1995 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli ustanoviteljici družbe.

Srg 94/02808 Rg-47822

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02808 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/22210/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja

družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: E & F, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve Medvode, d.o.o.

Skrajšana firma: E & F, d.o.o., Medvo-
de

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Žlebe 1/i
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Pintar Erazem Benjamin

in Trupelj Ferdinand, oba izstopila 11. 4.
1994.

Sklep skupščine z dne 11. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Erazem Benjamin Pintar, Žlebe 1/i in
Ferdinand Trupej, Seničica 4, Medvode.

Srg 94/04885 Rg-47827

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/04885 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/04730/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: Z.I.M., trading, d.o.o., Ljublja-
na

Skrajšana firma: Z.I.M., d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Medvedova 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Verstovšek Zdenko, izsto-

pil 28. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Zdenko Verstovšek, Medvedova 14,
Ljubljana.

Srg 94/05020 Rg-47828

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05020 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/04248/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BAUER, podjetje za trgovino,
d.o.o., Ljubljana, Primožičeva 61

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Primožičeva 61
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Bauer Drago, izstopil 29. 4.

1994.
Sklep skupščine z dne 29. 4. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzel
Drago Bauer, Primožičeva 61, Ljubljana.

Srg 94/05093 Rg-47829

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
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94/05093 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/14299/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: M.K. ELEKTRONIC, podjetje
za trgovino in razvoj, d.o.o., Valjavčeva
18, Ljubljana

Skrajšana firma: M.K. ELEKTRONIC,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Valjavčeva 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Kogoj Matjaž, Kogoj Mat-

jana in Kogoj Franc, oba izstopila 25. 4.
1994.

Sklep skupščine z dne 25. 4. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Matjaž Kogoj, Streliška 22, Ljubljana
ter Matjana in Franc Kogoj, oba Valjavčeva
18, Ljubljana.

Srg 94/06047 Rg-47833

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06047 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/16858/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: KOBEJA, turizem, gostinstvo,
proizvodnja in predelava prehrane, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 137

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Šmartinska 137
Osnovni kapital: 8.940 SIT
Ustanoviteljica: Jemec Sonja, izstopila

10. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Jemec Sonja, Šmartinska 137, Ljubljana.

Srg 94/07660 Rg-47841

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/07660 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/12255/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  VERDE,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljana, Polje c. XX/16

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Polje c. XX/16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Boštjančič Andrej in Cr-

ček Robi, oba izstopila 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Andrej Boštjančič, Polje, c. XX/14,
Ljubljana in Robi Crček, Polje, c. XXCI/3f,
Ljubljana.

Srg 94/08021 Rg-47845

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08021 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/10304/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: AGRO, trgovina s kmetijskim
in gradbenim materialom, d.o.o., Mengeš,
Pristava 11

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

govornostjo
Sedež: Mengeš, Pristava 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Štepec Alojz, izstopil 21. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 21. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Štepec Alojz, Pristava 11, Mengeš.

Srg 94/11124 Rg-47852

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11124 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/12272/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BARBARA TRADING, d.o.o.,
podjetje za trgovino in storitve, Ljublja-
na

Skrajšana  firma:  BARBARA  TRAD-
ING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pureber Ivan, izstopil 30. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ivan Pureber, Ljubljana.

Srg 94/10270 Rg-47854

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10270 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/03621/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  PRODESIGN  LJUBLJANA,
podjetje za projektiranje in proizvodnjo
električnih naprav, napeljav in sistemov
ter njihov promet, d.o.o., Ljubljana, Ižan-
ska c. 133

Skrajšana firma: PRODESIGN LJUB-
LJANA, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ižanska c. 133

Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelji: Lavriša Matej, Lavriša Ro-

man in Lavriša Tjaša, vsi izstopili 29. 5.
1994.

Sklep skupščine z dne 29. 5. 1994 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Lavriša Roman, Matej in Tjaša, vsi Ižan-
ska c. 133, Ljubljana.

Srg 94/10344 Rg-47856

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10344 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/14736/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  MAKROPORT,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovske, organizacijske,
ekonomske, tehnološke in gostinsko turi-
stične storitve, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Rožna dolina c. IX/24
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Paškulin Suzana, izsto-

pila 30. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Suzana Paškulin, Ljubljana.

Srg 94/10385 Rg-47858

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10385 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/17553/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: BORGIS, podjetje za računo-
vodske in grafične storitve, d.o.o., Ljub-
ljana, Marije Hvaličeve 7

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Marije Hvaličeve 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Pezdirec Majda, izsto-

pila 19. 5. 1995.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Majda Pezdirec, Marije Hvaličeve 7,
Ljubljana.

Srg 94/10408 Rg-47859

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10408 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/18741/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:
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Firma: LESGRAD, d.o.o., podjetje za
gradbeništvo, lesno proizvodnjo in trgo-
vino, Zapotok 4a, Ribnica

Skrajšana  firma:  LESGRAD,  d.o.o.,
Ribnica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Zapotok 4a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Tanko Anton in Tanko

Marija, oba izstopila 27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Marija in Anton Tanko, oba Zapotok
4A, Ribnica.

Srg 94/11255 Rg-47862

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11255 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/08707/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: A & V VARIANTA, podjetje za
storitve, zastopstvo in trgovino, Ljublja-
na, d.o.o.

Skrajšana firma: A & V VARIANTA,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Puc Vanja, izstopila 1. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Vanja Puc, Društvena 2, Ljubljana.

Srg 94/11628 Rg-47865

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11628 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/06460/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: GANTAR, trgovina na debelo
in drobno, d.o.o., Logatec

Skrajšana firma: GANTAR, d.o.o., Lo-
gatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Logatec, Naklo 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Gantar Barbara, izstopi-

la 1. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Barbara Gantar, Naklo 14, Logatec.

Srg 94/11882 Rg-47868

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11882 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka

1/11683/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TEHOVNIK, proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.o.o., Brezje

Skrajšana firma: TEHOVNIK, d.o.o.,
Brezje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Dobrova pri Ljubljani, Brezje
101

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj:Tehovnik Anton, izstopil

7. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 7. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Tehovnik Zofija, Brezje 101, Dobrova
pri Ljubljani.

Srg 94/11885 Rg-47869

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11885 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/13861/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TERMO-FIN, podjetje za trgo-
vino, inženiring in svetovanje, d.o.o.,
Kamnik, Nevlje 16

Skrajšana firma: TERMO-FIN, d.o.o.,
Kamnik, Nevlje 16

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Nevlje 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kladnik Stane in Kladnik

Jožica, oba izstopila 9. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 9. 6. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Stane in Jožica Kladnik, oba Nevlje 16,
Kamnik.

Srg 94/11980 Rg-47875

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11980 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/07495/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TIPKA, podjetje za proizvod-
njo, servis in trgovino, d.o.o., Ig 211

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

govornostjo
Sedež: Ig, Ig 211
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rušt Janez in Rušt Stan-

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Janez in Stanka Rušt, oba Ig 211, Ig.

Srg 94/16021 Rg-47908

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16021 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/13017/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LESKAR, proizvodnja, trgovi-
na, transport in storitve, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Mekinčeva 15
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kastelic Avgust in Kaste-

lic Brigita, oba izstopila 24. 10. 1995.
Sklep skupščine z dne 24. 10. 1995 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kastelic Brigita in Avgust, oba Bizo-
viška 49, Ljubljana Dobrunje.

Srg 94/16085 Rg-47909

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16085 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/11047/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: MUC, podjetje za računo-
vodstvo, finance in svetovanje, d.o.o.,
Šmarje-Sap

Skrajšana firma: MUC, d.o.o., Šmar-
je-Sap

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Šmarje-Sap, Mali vrh 88
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Maček Marija, izstopila

10. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marija Maček, Mali vrh 88, Šmarje
Sap.

Srg 94/16525 Rg-47917

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16526 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/05438/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: LEGAN, d.o.o., zavarovalniško
svetovanje, izvedeništvo, cenitve, zasto-
panja, Medvode

Skrajšana firma: LEGAN, d.o.o., Med-
vode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Ulica ob gozdu 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Legan Jože, izstopil 13. 12.

1994.
Sklep skupščine z dne 13. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Legan Jože, Ul. ob gozdu 2, Med-
vode.

Srg 94/16736 Rg-47925

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16736 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/04486/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TRENTA, Ljubljana, podjetje
za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in
inženiring, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Žaucarjeva 15
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelja: Kirm Jože in Mohorčič

Dušan, oba izstopila 19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kirm in Dušan Mohorčič.

Srg 94/19641 Rg-47976

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19641 z dne 6. 6. 1996 pod št. vložka
1/08139/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: POLIGLOD, d.o.o., prevajanje
in jezikovna obdelava tekstov

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Marinkov trg 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljici: Kovač Voleta in Habič

Irena, obe izstopili 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Kovač Violeta, Rusjanov trg 1, Ljublja-
na in Bačič Irena, Gubčeve brigade 66, Ljub-
ljana.

Srg 94/19989 Rg-47993

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19989 z dne 13. 5. 1996 pod št. vložka
1/04555/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  NINE,  marketing  agencija,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Mlinska pot 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Ustanovitelj: Nenadić Nikola, izstopil
27. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Nenadić Nikola, Mlinska pot 19, Ljub-
ljana.

Srg 94/20125 Rg-48000

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20125 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/25254/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TL TRADE LINE, d.o.o. za pro-
dajo avtomobilov in rezervnih delov

Skrajšana  firma:  TL  TRADE  LINE,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Klemenova 164
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Mladen, izstopil

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

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

Srg 94/20228 Rg-48023

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20228 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/17803/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ANDREJA KL, center za zdra-
vo življenje, d.o.o., Kamnik

Skrajšana firma: ANDREJA KL, d.o.o.,
Kamnik

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Kamnik, Molkova pot 10
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Krt Andreja, izstopila

21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Andreja Krt.

Srg 96/01736 Rg-48051

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01736 z dne 30. 5. 1996 pod št. vložka
1/25597/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5860105
Firma: NOVA ARKA, podjetje za tr-

govino in intelektualne storitve s popolno
odgovornostjo, Zagreb, Podružnica Ljub-
ljana

Skrajšana  firma:  NOVA  ARKA,  p.o.,
Zagreb, Podružnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Nove Fužine 26
Ustanovitelj: Nova Arka, poduzeče za

trgovino i intelektualne usluge s potpunom
odgovornošču, izstopil 28. 2. 1996.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
skupščine z dne 28. 2. 1996.

Srg 96/01951 Rg-48059

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/01951 z dne 28. 5. 1996 pod št. vložka
1/25675/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča podružnico s temile podatki:

Firma: ASEA BROWN BOVERI, (Cen-
tral & Eastern Europe) Ltd., Zurich, Po-
družnica Ljubljana

Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: Ljubljana, Kolodvorska 7
Ustanovitelj: Asea Brown Boveri, (Cen-

tral & Eastern Europe) Ltd., izstopil 11. 3.
1996.

Izbris podružnice na podlagi sklepa
skupščine z dne 11. 3. 1996.

Srg 94/17402 Rg-48291

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17402 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/19945/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ANDER, podjetje za trgovino
in storitve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Jakčeva ulica 5
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Grmek Marjanca, izsto-

pila 27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Marjanca Grmek, Jakčeva ulica 5, Ljub-
ljana.

Srg 95/01769 Rg-48300

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01769 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/05986/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  GURMAN,  podjetje  za  go-
stinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Med-
vode, Seničica 20 B

Skrajšana  firma:  GURMAN,  d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Medvode, Seničica 20 B
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Šerjak Janja, izstopila

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

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Janja Šerjak, Seničica 20 B, Medvode.

Srg 94/16203 Rg-48302

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16203 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/04209/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: B & P, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Čr-
tomirova 9

Skrajšana firma: B & P, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Črtomirova 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Banovec Igor in Podržaj

Jure, oba izstopila 1. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 1. 12. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Banovec Igor, Ljubljana, Črtomirova 9
in Podržaj Jure, Rožna ulica 14, Kočevje.

Srg 95/01469 Rg-48303

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01469 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/14837/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DIVONA, podjetje za projekti-
ranje, inženiring in marketing, Ljublja-
na, Drenikova 18, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Drenikova 18
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Hafner-Vojčić Nataša in

Vojčić Zoran, oba izstopila 29. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 29. 3. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Nataša Hafner-Vojčič in Zoran Vojčič,
oba Trg borcev NOB 18, Dol pri Hrastniku.

Srg 94/17404 Rg-48304

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17404 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/22468/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: Ž. V. MOND, d.o.o., trgovina in
zastopstva, Pot v Hribec 27, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot v hribec 27
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Žust Vladimir, izstopil

23. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vladimir Žust, Pot v hribec 27, Ljub-
ljana.

Srg 94/19886 Rg-48306

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19886 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/14319/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  AGRUM,  d.o.o.,  podjetje  za
proizvodnjo, trgovino in gostinstvo, Gor-
nje Lepovče 3, Ribnica

Skrajšana firma: AGRUM, d.o.o., Rib-
nica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ribnica, Gornje Lepovče 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Goršič Iztok, izstopil

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Iztok Goršič, Gornje Lepovče 3, Rib-
nica.

Srg 95/01363 Rg-48308

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/0163 z dne 13. 11. 1996 pod št. vložka
1/19631/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ABAXOS, podjetje za storitve
in trgovino, d.o.o., Kernova 2, Ljublja-
na-Šentvid

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana-Šentvid, Kernova 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Cedilnik Blažena-Marija

in Cedilnik Ignacij, oba izstopila 23. 3.
1995.

Sklep skupščine z dne 23. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Cedilnik Blažena-Marija in Cedilnik
Ignacij, oba Ljubljana, Kernova 2.

Srg 94/18652 Rg-48325

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18652 z dne 8. 11. 1996 pod št. vložka
1/15534/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  KRVINA,  podjetje  za  pro-
izvodno, storitveno in trgovsko dejavnost,
d.o.o., Ljubljana-Šentvid

Skrajšana firma: KRVINA, d.o.o., Ljub-
ljana-Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana-Šentvid,  Guncelj-
ska 37

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Kopač Anton, Oblak Ciri-

la in Kopač Štefan, vsi izstopili 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Kopač Anton in Oblak Cirila, oba Gun-
celjska 37, Ljubljana-Šentvid ter Kopač Šte-
fan, Jarčeva 4, Metlika.

Srg 96/03923 Rg-48365

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03923 z dne 3. 10. 1996 pod št. vložka
1/13077/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi pripojitve
k podjetju Real Engineering, d.o.o., s temile
podatki:

Firma: PREGL CONSULTING, pod-
jetje za finančne storitve in svetovanje,
d.o.o., Kersnikova 6/V, Ljubljana

Skrajšana firma: PREGL CONSULT-
ING, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kersnikova 6/V
Osnovni kapital: 250.000 SIT
Ustanovitelja: Pregl Kazimir in Hacin

Janez, oba izstopila 20. 5. 1994.
Pripojitev k REAL ENGINEERGIN, sve-

tovanje in promet z nepremičninami, grad-
beni in finančni inženiring, d.o.o., Nazorje-
va 4/III, Ljubljana, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 20. 5. 1994.

Srg 94/13910 Rg-48366

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/13910 z dne 11. 10. 1996 pod št. vložka
1/04396/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: AB, podjetje za trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: AB, d.o.o., Ljubljana,

Milana Majcna 45
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ljubljana, Milana Majcna 45
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Knapič Alenka in Marvin

Borut, oba izstopila 24. 8. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 8. 1994 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Knapič Alenka, Milana Majcna 45,
Ljubljana in Marvin Borut, Kavškova 15,
Ljubljana.

Srg 94/16394 Rg-48376

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16394 z dne 11. 10. 1996 pod št. vložka
1/21035/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
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ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ŽUDA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana-Polje

Skrajšana firma: ŽUDA, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  Ljubljana-Polje,  Cesta  XVI-
II/18

Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Žužek Danijela, izstopi-

la 19. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Žužek Danijela, Cesta XVIII/18, Ljub-
ljana Polje.

Srg 95/01788 Rg-48483

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01788 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/18718/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: Inštitut za revizijo in računo-
vodstvo, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Dunajska 106
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Zveza društev računo-

vodskih in finančnih delavcev Slovenije, iz-
stopila 27. 3. 1995.

Sklep skupščine z dne 27. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Zveza društev računovodskih in finanč-
nih delavcev Slovenije, Ljubljana.

Srg 95/02289 Rg-48494

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02289 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/19536/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: ZEMA, inženiring, d.o.o., Ker-
nova 2, Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Kernova 2
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Barudžija Željko in Ce-

dilnik Blažena-Marija, oba izstopila 5. 6.
1995.

Sklep  skupščine  z  dne  5.  6.  1995  o
prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Barudžija Željko in Cedilnik Blažena
Marija.

Srg 95/02486 Rg-48499

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/02486 z dne 27. 7. 1996 pod št. vložka
1/04883/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma:  HERKUL,  zaključna  dela  v
gradbeništvu,  d.o.o.,  Ul.  28.  maja  51,
Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ul. 28. maja 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Kodrič Marjan, izstopil

15. 5. 1995
Sklep skupščine z dne 15. 5. 1995 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Marjan Kodrič, Ljubljana.

Srg 94/12530 Rg-48742

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12530 z dne 24. 9. 1996 pod št. vložka
1/10126/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: EVIDENTA, računovodske sto-
ritve, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Pot na Fužine 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Petrič Helena, izstopila

23. 6. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Helena Petrič, Pot na Fužine 51, Ljub-
ljana.

Srg 94/10397 Rg-48779

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10397 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/20155/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: HOTLINE, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Zavetiška ul. 12
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanoviteljica: Stritar Slavka, izstopila

24. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 24. 5. 1994 o pre-

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

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

zela Stritar Slavka, Zavetiška ulica 12, Ljub-
ljana.

Srg 94/16576 Rg-48784

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16576 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/17369/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SMIR, d.o.o., družba za vzdr-
ževanje in servisiranje el. naprav in stro-
jev ter bele tehnike, elektroinstalacije,
marketing rezervnih delov

Skrajšana firma: SMIR, d.o.o., Godič
Ic, Stahovica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Stahovica, Godič Ic
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Uranič Renato, izstopil

12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Uranič Renato, Godič Ic, Stahovica.

Srg 96/03193 Rg-48973

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03193 z dne 1. 8. 1996 pod št. vložka
1/06105/09 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
poslovne enote in pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5198364
Firma: AGROTEHNIKA-TRGOVINA,

d.o.o., PE Maribor, Meljska 1-5, Maribor
Sedež: Maribor, Meljska 1-5
Prenehanje poslovne enote na podlagi

sklepa skupščine z dne 28. 5. 1996, vpisano
v sodni register s sklepom Srg 3193/96 z
dne 1. 8. 1996.

Srg 94/16551 Rg-48786

Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16551 z dne 15. 5. 1996 pod št. vložka
1/05661/00 izbrisalo iz sodnega registra te-
ga sodišča subjekt izbrisa zaradi prenehanja
družbe po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: DMDM, proizvodno, trgovsko
in storitveno podjetje Ljubljana, d.o.o.

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Ptujska 3
Osnovni kapital: 9.000 SIT
Ustanovitelji: Popovič Drago, Popovič

Milan in Badovinac Milan, vsi izstopili
21. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Popovič Drago, Ptujska 3, Ljubljana,
Popovič Milan, Hrast 24, Metlika, Badovi-
nac Milan, Ptujska 25, Ljubljana.
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MARIBOR

Srg 2300/94 Rg-53

Družba REID, podjetje za realizacijo
idej, d.o.o., Pekre, Lackova 177/a, reg. št.
vl. 1/1062-00, katere ustanovitelji so An-
tauer Miran, Limbuš, Pod klancem 21, Đa-
jić Nikola, Pekre, Ul. Jelenčevih 42 in Dža-
fić Mirsad, Pekre, Lackova 177a, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Antauer Mi-
ran, Limbuš, Pod klancem 21, Đajić Nikola,
Pekre, Ul. Jelenčevih 42 in Džafić Mirsad,
Pekre, Lackova 177a.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 10. 1995

Srg 1857/94 Rg-54

Družba Storitveno in trgovsko podjet-
je, RADLES, d.o.o., Maribor, Ljubljan-
ska 7/a, reg. št. vl. 1/4659-00, katere usta-
noviteljica je Ana Rakuš, Maribor, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Ana Rakuš,
Maribor, Ljubljanska 7/a.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 7. 1995

Srg 206/95 Rg-55

Družba HITRA, gostinstvo, turizem, tr-
govina, d.o.o., Limbuš, Vrunčeva 16, reg.
št. vl. 1/1438-00, katere ustanovitelja sta
Ignac Horvat in Milica Horvat, oba Limbuš,
Vrunčeva 16, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Ignac Hor-
vat in Milica Horvat, oba Limbuš, Vrunče-
va 16.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 2. 8. 1995

Srg 6804/94 Rg-56

Družba MAXIM MG, trgovsko, pro-
izvodno in posredniško podjetje, d.o.o.,
Titova 46, Slovenska Bistrica, reg. št. vl.
1/4772-00, katere ustanovitelj je Andrej Go-
dec, Zg. Polskava, Ul. pohorskega bataljona
43, po sklepu ustanovitelja družbe z dne
30. 12. 1994, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Andrej Go-
dec,  Zg.  Polskava,  Ul.  pohorskega  bata-
ljona 43.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 7. 9. 1995

Srg 2990/94 Rg-57

Družba A.T.E., proizvodnja elektronskih
naprav, trgovina in storitve, d.o.o., Mihe
Zidanška  9,  Limbuš,  reg.  št.  vl. 1/1627-00,
katere ustanovitelji so Tone Šraj in Zdenka
Šraj, oba Mihe Zidanška 9, Limbuš ter Vojteh
Urbančič, Podgornikova 6, Limbuš, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 20. 5. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Tone Šraj
in Zdenka Šraj, oba Mihe Zidanška 9, Lim-
buš ter Vojteh Urbančič, Podgornikova 6,
Limbuš.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 7. 9. 1995

Srg 935/95 Rg-58

Družba KOKOT, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., Maribor,
Prešernova ulica 1, reg. št. vl. 1/5180-00,
katere ustanovitelj je Novak Branko, Mari-
bor, Ulica Šercerjeve brigade 8, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom je prevzel Novak
Branko,  Maribor,  Ulica  Šercerjeve  bri-
gade 8.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 10. 5. 1996

Srg 936/95 Rg-59

Družba VENERA, trgovina in storitve,
d.o.o., Sadjarska 17, Miklavž, reg. št. vl.
1/3363-00, katere ustanovitelj je Potekar Sil-
vo, Meljska 107, Maribor, po sklepu usta-
novitelja družbe z dne 1. 9. 1995, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Potekar Sil-
vo, Meljska 107, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 13. 5. 1996

Rg-60

Družba  BOJAN  PARK,  export,  im-
port, trgovinsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Maribor, Klinetova 16, katere usta-
novitelj je Žunec Bojan, Klinetova 16, Ma-

ribor, po sklepu skupščine družbe z dne
15.  9.  1994,  preneha  po  skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Žunec Bo-
jan, Klinetova 16, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 16. 11. 1994

Srg 3324/94 Rg-62

Družba MEDICO TRANSFER, d.o.o.,
Staneta Severja 3, Maribor, reg. št. vl.
1/2319-00, katere ustanovitelj je Flis Voj-
ko, Shakespearova 2, Maribor, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 27. 5. 1994, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Flis Vojko,
Shakespearova 2, Maribor.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem so-
dišču  v  Mariboru,  ker  bo  sodišče  sicer
sprejelo  sklep  o  izbrisu  družbe  iz  regi-
stra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 7. 1995

Srg 5004/94 Rg-63

Družba LARANA, podjetje za nes es-
sin, proizvodnjo tekstilnih, keramičnih in
kovinskih izdelkov, d.o.o., Vinarska 8a,
Maribor, reg. št. vl. 1/6012-00, katere usta-
noviteljica je Milica Peteršič-Čobal, Vinar-
ska 8a, Maribor, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 22. 12. 1994, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Milica Pe-
teršič-Čobal, Vinarska 8a, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 7. 9. 1995

Srg 95/00298 Rg-46494

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 95/00298 z dne 16. 10. 1996
pod št. vložka 1/04308/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5518342
Firma:  FOŠNARIČ,  trgovsko,  proiz-

vodnjo, storitveno, gostinsko in turistič-
no podjetje, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Kamnica, Nad jezerom 44, Bre-

sternica
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Fošnarič Alojzija in Fo-

šnarič Albin, oba izstopila 15. 10. 1996.
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NOVO MESTO

Srg 96/00256 Rg-48825

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00256 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/01888/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča subjekt izbrisa
zaradi prenehanja družbe po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št.: 5519942
Firma: PLATANA, gostinstvo in trgo-

vina, Kanižarica, d.o.o.
Skrajšana firma: PLATANA, d.o.o., Ka-

nižarica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Črnomelj, Kanižarica 15a
Osnovni kapital: 6,569.927,40 SIT
Ustanovitelj: Rudniki rjavega premoga

Slovenije, p.o. Trbovlje, izstop 10. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 10. 7. 1996 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Tr-
bovlje, Trg revolucije 12.

Srg 382/96 Rg-100401

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba KURIVOTRANS, trgovina in
prevozne storitve, d.o.o., Kanižarica, Ka-
nižarica 41, Črnomelj, vpisana na reg. vl.
št. 1-1904/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 7. 11.
1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Rudniki rjavega premo-
ga Slovenije, p.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
12,957.129,80 SIT, pravni naslednik Rud-
nik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg
revolucije 12, Trbovlje, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital
12,957.129,80 SIT prenese na Rudnik Tr-
bovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje.

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 Novem mestu

dne 17. 12. 1996

SLOVENJ GRADEC

Srg 16/96 Rg-61

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 16/96 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
z dne 14. 1. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8935-00 vpiše izbris družbe M.K.S.,

poslovne storitve, d.o.o., s sedežem v Slo-
venj Gradcu, Ronkova 19, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzame Miodrag Kralj
iz Slovenj Gradca, Ronkova 19.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 14. 1. 1997

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-1/97 Ob-246

1. Statut sindikata – pravilnik Sindikata
pekov Slovenije podjetja Peks Škofja Lo-
ka, ki so ga člani sindikata podjetja sprejeli
na ustanovnem zboru sindikata, dne 27. 12.
1996, je v hrambi pri Upravni enoti Škofja
Loka.

Pravilnik je vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 64.

Št. 127-10/96 Ob-252

Pravila Sinles Sindikata lesarstva Slo-
venije, Sindikata družbe SITO, d.o.o.,
Martinjak so dne 24. 12. 1996 vpisana v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Cerknica pod zap. št. 39. Pravila hrani
upravni organ za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve.

Z dnem izdaje odločbe postane Sinles
Sindikat lesarstva Slovenije, Sindikat druž-
be SITO, d.o.o., Martinjak pravna oseba.

Št. 028-43/96 Ob-253

Pravila sindikata zavoda: Osnovne šole
Stična, Ivančna Gorica, ki so bila sprejeta
na zboru članov sindikata OŠ Stična dne
19. 2. 1996 na podlagi 8. člena statuta SVIZ
Slovenije, hrani Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje.

Pravila sindikata zavoda OŠ Stična iz
Ivančne Gorice so vpisana v evidenco statu-
tov sindikata pod zap. št. 44.

Št. 06/02-02400-6/96 Ob-254

Pravila sindikata z imenom Sindikat
podjetja Iskrainvest, d.d. in Sedea, d.o.o.,
Ljubljana, s sedežem, Stegne 25a, Ljub-
ljana se z dnem 29. 11. 1996 hranijo pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.

Št. 104-03-0001/97-04 Ob-263

Statut Sindikata zdravstvene admini-
stracije Slovenije – Sizas, ki je bil sprejet
na ustanovni skupščini sindikata, dne 27. 6.
1996, se hrani pri Ministrstvu za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov sin-
dikatov pod št. 137, dne 22. 1. 1997.

Št.104-03-0002/97-04 Ob-264

Statut Sindikata laboratorijske medi-
cine Slovenije – Silmes, ki je bil sprejet na

ustanovni skupščini sindikata, dne 7. 3.
1996, se hrani pri Ministrstvu  za delo, dru-
žino in socialne zadeve.

Statut je vpisan v evidenco statutov pod
št. 136, dne 22. 1. 1997.

Št. 024-1/97 Ob-265

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venj Gradec, Oddelek za občo upravo, dru-
ge upravne naloge in skupne zadeve je dne
22. 1. 1997 vpisala v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 1/97 pravila Sindikata
Območne organizacije svobodnih sindi-
katov Koroške, enote Slovenj Gradec,
Meškova 2, Slovenj Gradec.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Št. 02800-1/97 104/27 Ob-284

Statut podružnice Unior Atras Zreče,
sprejet na ustanovni skupščini članov sindi-
kata: Neodvisni sindikat Slovenije – po-
družnica Unior Atras Zreče, s sedežm v
Zrečah, Kovaška cesta 10, dne 14. 12.
1996, se hrani pri Upravni enoti Slovenske
Konjice.

Statut je vpisan v evidenco statutov pod
št. 50, z dne 21. 1. 1997.

Št. 02400-0001/97 Ob-285

Upravna enota Ormož je dne 23. 1. 1997
v evidenco statuta sindikata v Občini Or-
mož pod zap. št. 33 vpisala pravila sindi-
kata vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije zavod Vzgojnovarstvenega za-
voda Ormož s sedežem v Ormožu, Žigro-
va 6/b.

Št. 744-1/97 Ob-289

Pri Upravni enoti Litija, Oddelku za ob-
čo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve, so od 21. 1. 1997 dalje v hrambi
pravila sindikata zdravstva in socialnega
varstva Slovenije v Zavodu Zdravstveni
dom Litija.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 29.

Razglasi sodišč

Oklici dedičem

D 256/96 R-6

Justina Pintar iz Lesc, Rožna dolina št.
34, je dne 24. 12. 1995 umrla in zapustila
oporoko.

Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do de-
diščine po pokojnici, naj se priglasijo tu-
kajšnjemu sodišču v enem letu od objave
tega oklica.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
oporoke in izjave oporočne dedinje.

Ta oklic dedičem temelji na določbah
člena 206 zakona o dedovanju.

Okrajno sodišče v Radovljici

dne 6. 12. 1996
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D 80/95 R-156

Pajek Terezija, roj. 4. 10. 1888, hči Aloj-
za, roj. Mac, gospodinja, državljanka Re-
publike Slovenije, nazadnje stanujoča Muta
118, Muta, je umrla 16. 2. 1981.

Na podlagi zakona po pokojnici deduje
tudi zap. nečak Peter Jarosch, roj. 7. 3. 1941
na Dunaju, avstrijski državljan, brez zapo-
slitve in neznanega bivališča. V tem za-
puščinskem postopku mu je za skrbnico za
posebni primer določena Danica Kutin, de-
lavka tega sodišča.

Sodišče vabi Jarosch Petra, da se v roku
enega leta od dneva objave tega oklica pri-
glasi tukajšnjemu sodišču kot dedič po pok.
Pajek Tereziji. V nasprotnem primeru bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave skrbnice in podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Predlagatelj: Jaroš Erhard, Maribor, Ko-
seskega ulica 46.

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

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 21. 11. 1996

Oklici o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige

Dn. št. 941/96 R-7

Oklic o uvedbi postopka za nastavitev
zemljiške knjige pod dn. št. 941/96 Okraj-
nega sodišča v Novi Gorici (parc. št. 1567,
1567/1, 1567/2, vl. št. 357 k.o. Vojščica).

Z dnem 27. 1. 1997 se bodo začele po-
izvedbe v zvezi z napravo nove zemljiške
knjige za katastrsko občino Vojščica (parc.
št. 1567, 1567/1, 1567/2 – vl. št. 357). Po-
izvedbe se bodo opravljale v času od 27. 1.
1997 dalje vsak delovnik od 8. do 12. ure v
prostorih zemljiške knjige tega sodišča.

K poizvedbam naj pridejo vsi posestni-
ki, hipotekarni upniki in vse druge osebe, ki
imajo pravno korist od tega, da se poizvedo
lastninske pravice ali da se ugotovi istovet-
nost sedanjih označb parcel. Navajati smejo
vse, kar utegne služiti za to, da se pojasni
stanje stvari in da se ohranijo njihove pravi-
ce.

Tisti, ki imajo na teh zemljiščih ali na
njihovih delih zastavne, služnostne ali dru-
ge pravice, primerne za knjižni vpis, naj te
pravice prijavijo, če želijo, da se vpišejo v
novo zemljiško knjigo kot stara bremena.
Prijave teh pravic je treba podati pismeno
ali ustno na zapisnik v času med 27. 1. 1997
do 25. 2. 1997 pri tem sodišču v prostorih
zemljiške knjige vsak delovnik od 8. do 12.
ure.

V prijavah je treba natančno navesti pra-
vico in vrstni red, ki se zanjo zahteva, kakor
tudi zemljiškoknjižni vložek, v katerem se
naj opravi vpis. Navesti je treba tudi dejst-
va, na katera se opira prijavljena pravica in
na katera se opira zahtevani vrstni red. Pri-
javne dolžnosti v ničemer ne spreminja de-
jstvo, da je pravica, ki jo je treba prijaviti,
morada očitna iz kakšne listine, ki je že pri
sodišču ali iz kakšne sodne rešitve.

Posestniki zemljišč ali drugi upravičenci
morajo prinesti k poizvedbam oziroma pri-
ložiti prijavam k izvirniku ali prepisu vse

spise, izpiske iz zemljiške knjige, sodne od-
ložbe ali druge listine, če so potrebne za
napravo zemljiške knjige in če jih imajo
sami ali njihovi zastopniki.

Zato, da se vsakomur omogoča vpogled
v podatke, ki jih je sodišče doslej že zbralo,
bodo razgrnjeni posestni listi, seznam par-
cel in lastnikov ter zemljiškoknjižna mapa,
od 10. 2. 1997 dalje pri tem sodišču v pro-
storih zemljiške knjige vsak delovnik od
8. do 12. ure.

Okrajno sodišče v Novi Gorici

dne 8. 1. 1997

Amortizacije

N 339/96 R-4

Na predlog Jamšek Marije, Kladezna 9,
Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne
knjižice na geslo pri Novi Ljubljanski ban-
ki, d.d., Mestna hranilnica ljubljanska z ve-
zano vlogo št.
50100-620-133-140-13-361245/39 izdana v
korist Mariji Jamšek, Kladezna ul. 8, Ljub-
ljana.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 24. 12. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

St 27/95 S-42

To sodišče razpisuje III. narok za preiz-
kus upniških terjatev v stečajni zadevi Sin-
pro, d.o.o., Maribor – v stečaju, dne 12. 2.
1997 ob 9. uri v sobi 330 tukajšnjega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 16. 1. 1997

St 28/96 S-43

To sodišče objavlja v stečajni zadevi št.
St 28/96 sklep z dne 17. 1. 1997:

1. Začne se stečajni postopek nad  druž-
bo  Toper 2000 Tovarna konfekcije, d.o.o.,
Celje, Teharska cesta 4, Celje.

2. Za stečajno upraviteljico se določi
Marta Slakan, ek., Na Lipico 1, Šentjur.

3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih, kolkovano s predpisano takso in
ustreznimi dokazili, prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega sklepa.

4. Dolžnike pozivamo, naj brez odlaša-
nja poravnajo svoje dolgove do stečajne ma-
se.

5. Narok za preizkus terjatev bo v torek
20. maja 1997 ob 9. uri, soba 209/II tega
sodišča.

6. Sklep o uvedbi stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko tega sodišča 20. 1.
1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 20. 1. 1997

St 80/94 S-44

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem

postopku nad Agrostroj p.o., Ljubljana –
v stečaju za dne 5. 3. 1997 ob 9. uri v
konferenčni dvorani tega sodišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 17. 1. 1997

St 23/96 S-45

To sodišče je s sklepom St 23/96 z dne
20. 1. 1997 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom KS–Trade, d.o.o., Mengeš, Za-
vrti 33.

Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa iz-
briše iz sodnega registra.

Upniki se zoper ta sklep pritožijo v 15
dneh po njegovi objavi v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 20. 1. 1997

St 18/96-8 S-46

To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/96
z dne 22. 1. 1997 na podlagi prvega odstav-
ka 99. člena ZPPSL začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Projekt, trgovina in
storitve, d.o.o., Predilniška 16, Tržič in z
istim sklepom stečajni postopek tudi zaklju-
čilo.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 22. 1. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 16/97 La-25

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 5. 3. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

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

Vse dodatne informacije dobite po tel.
063/715-114 pri Pukšič Silvi.

Hmezad TP Žana, p.o., Žalec

Št. 8999/97 La-26

Astra Veletrgovina, p.o., Ljubljana,
Dunajska 47, podaljšuje javni poziv upra-
vičencem (zaposlenim, nekdanjim zaposle-
nim in upokojencem) za sodelovanje v in-
terni razdelitvi in notranjem odkupu dele-
žev. Javni poziv je bil objavljen v časopisu
Delo in na oglasni deski podjetja dne 8. 3.
1996, ter v Uradnem listu RS št. 16/96.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
15. 2. 1997.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 5 – 31. I. 1997 Stran 349

delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
061/315-379.

Astra Veletrgovina, p.o.

La-27

ETP Elektrotehniško podjetje za engi-
neering, trgovino, proizvodnjo Kranj, p.o.
Kranj, Mirka Vadnova 11, podaljšuje jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim
zaposlenim in upokojencem) pri interni raz-
delitvi in notranjem odkupu delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Delu
dne 8. 9. 1995 in v Uradnem listu RS, št. 53
z dne 15. IX. 1995, ter na oglasnih deskah
podjetja. Rok podaljšujemo za 30 dni, do
vključno 15. 2. 1997. Rok podaljšujemo za-
radi omogočanja odkupa in vplačila delnic
z gotovinskim plačilom.

Plačilo delnic za notranji odkup z denar-
jem  se izvede na privatizacijski podračun
št.: 51500-698-000-0003658, z imenom
ETP, p.o., privatizacijski podračun.

Pri vplačilu se navede: plačilo kupnine
za delnice iz notranjega odkupa.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 064/242-661 pri Mariji Smeh.

ETP, Kranj, p.o.

La-30

Veterina d.o.o., Perovo 20, Kamnik,
katere družbeni kapital, ki je predmet last-
ninjenja, izhaja iz neodplačno prenešenega
dela družbenega kapitala Veterinarskega za-
voda “ljubljanske regije” Grosuplje podalj-
šuje rok za javni poziv upravičencem (za-
poslenim, bivšim zaposlenim in upokojen-
cem) za sodelovanje pri interni razdelitvi in
notranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja zavoda.

Rok se podaljšuje do vključno 14. 2. 1997.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Delo z dne 16. 10. 1996, Uradnem listu
RS, št. 57 z dne 19. X. 1996 in na oglasni
deski zavoda.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik pri Mileni Fabjan na
sedežu zavoda oziroma na tel. 061/763-170.

Veterinarski zavod
“ljubljanske regije” Grosuplje

Št. 3/97 La-28

Skladno  s  25.  členom  uredbe  o
pripravi programa preoblikovanja in o iz-
vedbi posameznih načinov lastninskega
preoblikovanja podjetij podjetje Kompas
Hertz rent-a-car,  d.d.,  Ljubljana  na  pod-
lagi programa o lastninskem preoblikova-
nju podjetja,  ki  ga  je  z  odločbo  št.
LP 01226/1996-BS z dne 12. 11. 1996 odo-
brila Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, objavlja program lastninske-
ga preoblikovanja podjetja.

1. Firma  in  sedež:  Kompas  Hertz
rent-a-car d.d. Celovška 206, Ljubljana.

Podjetje je vpisano v sodni register prav-
nih oseb pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,
enota Ljubljana, reg. št. vložka 1/4419/00.

2. Matična številka: 5004551.
3. Dejavnost: 060503 – storitve v cest-

nem prometu.
4. Pravna oblika organiziranosti: podjet-

je je organizirano kot delniška družba v
100% družbeni lastnini.

5. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovane družbe (družbenega kapi-
tala):

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

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

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

13%,
– javna prodaja delnic – 27%.
6. Predvideni način oziroma kombinaci-

ja načinov lastninskega preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 20%
– notranji odkup – 13%,
– prodaja delnic podjetja – javna prodaja

delnic v skladu s 26. členom ZLPP – 27%,
– javna prodaja delnic za gotovino – jav-

na prodaja delnic v skladu z 22. členom
ZLPP – 40%.

7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic:
7.1. Interna razdelitev
Kompas Hertz rent-a-car, d.d., poziva

vse zaposlene in njihove družinske člane,
bivše zaposlene, upokojence podjetja ter vse
zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetij v njegovi lasti, da v 30-dnevnem
roku po objavi tega oglasa in poziva v dnev-
nem časopisju in na oglasni deski podjetja
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate (I. krog in II. krog).

Podjetje bo delnice vodilo v demateriali-
zirani obliki, udeležencem pa bo izdalo za-
časnice oziroma potrdila po prehodnem
sklepu organa upravljanja. Delnice, pridob-
ljene v interni razdelitvi, so neprenosljive
dve leti po pridobitvi, razen z dedovanjem.

7.2. Notranji odkup
Kompas Hertz rent-a-car, d.d., poziva

vse zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence podjetja, ter vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojence podjetij v njegovi
lasti, da v 30 dneh po objavi oglasa in pozi-
va v dnevnem časopisu ter na oglasnih de-
skah podjetja vpišejo in vplačajo delnice s
50% popustom. Delnice se vplačujejo z go-
tovino.

Delnice, ki ne bodo odkupljene v prvem
krogu, bo do končnega odkupa zadržal in z
njimi upravljal Sklad za razvoj.

Delnice, pridobljene v okviru notranjega
odkupa, so, dokler program ni zaključen,
prenosljive samo znotraj programa, v nada-
ljevanju pa skladno z določili statuta.

Vse delnice so navadne, imenske, dajejo
pravico do upravljanja v skladu s pravili
notranjega odkupa, dajejo pravico do divi-
dende in do stečajne mase.

Delnice iz interne razdelitve bodo upra-
vičenci v okviru zgoraj opredeljenih rokov
lahko vpisovali v zameno za lastniške certi-
fikate na sedežu podjetja: Celovška 206,
1000 Ljubljana, vsak delavnik od 10. do 13.
ure z gotovino pa jih lahko vplačajo na pri-
vatizacijski podračun 50100-698-27034, pri
čemer bo potrebno navesti, da gre za vplači-
lo kupnine za delnice iz programa notranje-
ga odkupa.

7.3. Javna prodaja v skladu z 22. in 26.
členom ZLPP.

Kompas Hertz rent-a-car, d.d., poziva
vse domače fizične in pravne osebe, pri če-
mer imajo državljani RS prednostno pravi-
co odkupa, da v roku 30 dni po objavi po-

sebnega razpisa v časopisu Delo vplačajo
delnice Kompas Hertz rent-a-car, d.d. z za-
menjavo svojih lastniških certifikatov, cer-
tifikati denacionalizacijskih upravičencev
ali z gotovino.

Posebni razpis bo opredelil prodajna me-
sta in delovni čas ter druge pomembne po-
datke za investitorje.

Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila dobite na
tel. 159-13-11 int. 20-06 pri Zavašnik Ma-
rinki.

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

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

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

Kompas Hertz, d.d.,
Ljubljana

La-29

V okviru programa lastninskega preobli-
kovanja podjetja, ki ga je odobrila Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo z
odločbo št. LP 01479/1996-GV, dne 18. 12.
1996 objavlja javni poziv za udeležbo pri
interni razdelitvi in notranjem odkupu za
podjetje Tekstilna tovarna Zvezda Kranj,
p.o.

1. Firma:  Tekstilna  tovarna  Zvezda
Kranj, p.o.

2. Sedež: Kranj, Savska cesta 46.
3. Matična številka: 5089972.
4. Registracija podjetja: podjetje je vpi-

sano pri Okrožnem sodišču v Kranju s skle-
pom Srg 734/89.

5. Dejavnost podjetja: pretežna dejavnost
je proizvodnja neomenjenih tekstilnih iz-
delkov, bombažnih tkanin, plemenitenja tek-
stila ter prodaja blaga na drobno in debelo.

6. Pravna oblika organiziranosti: druž-
beno podjetje, p.o. s 100% družbenim kapi-
talom.

7. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja.

Podjetje je sprejelo naslednje kombina-
cije načinov lastninskega preoblikovanja
podjetja:

– prenos delnic na sklade – 40% družbe-
nega kapitala,

– interna razdelitev delnic – 20% druž-
benega kapitala,

– notranji odkup delnic – 40% družbe-
nega kapitala.

8. Predvidena lastninska struktura po
preoblikovanju podjetja:

– upravičenci iz interne razdelitve –
19,29%,

– upravičenci iz notranjega odkupa –
38,59%,

– Sklad RS za razvoj – 19,30%,
– Odškodninski sklad – 9,65%,
– Sklad pokojninskega in invalidskega

zavarovanja – 9,65%,
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– upravičenci iz denacionalizacije –
3,52%.

9. Javni poziv
Tekstilna tovarna Zvezda Kranj, p.o., po-

ziva vse upravičence – zaposlene, nekdanje
zaposlene ter upokojene delavce podjetja k
sodelovanju pri interni razdelitvi delnic in
notranjem odkupu.

9.1. Interna razdelitev
Upravičenci lahko v 30 dneh po objavi v

časopisu Delo in oglasni deski podjetja vpi-
šejo delnice interne razdelitve v zameno za
lastniške certifikate.

Če upravičenci vpišejo manj kot 20%
delnic, bo podjetje v drugem krogu objavilo
interni razpis za ožje družinske člane zapo-
slenih, ki bo objavljen na oglasni deski pod-
jetja.

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov večja od vrednosti delnic, na-
menjenih interni razdelitvi, bo interna raz-
delitev delnic proporcionalna na vse upra-
vičence.

Presežne certifikate lahko upravičenci,
ki so sodelovali pri interni razdelitvi, upora-
bijo za kupnino za prvi paket delnic v pro-
gramu notranjega odkupa delnic podjetja.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjeni interni razdeli-
tvi, bo podjetje preostanek delnic preneslo
na Sklad RS za razvoj.

Delnice interne razdelitve so navadne in
se bodo glasile na ime ter so neprenosljive
dve leti po izdaji, razen z dedovanjem.

9.2. Notranji odkup delnic podjetja
Upravičenci lahko v 30 dneh po objavi v

časopisu Delo in na oglasni deski podjetja
vplačajo delnice notranjega odkupa s 50%
popustom.

Delnice notranjega odkupa so neprenos-
ljive zunaj programa notranjega odkupa za
čas trajanja programa, razen z dedovanjem,
prenosljive pa so v okviru programa notra-
njega odkupa med udeleženci programa, v
nadaljevanju pa skladno z določili statuta in
delniškega sporazuma združenja notranjih
delničarjev.

Delnice notranjega odkupa, pridobljene
v zameno za presežne lastninske certifikate
iz interne razdelitve, so enake kot delnice
interne razdelitve in so neprenosljive dve
leti, razen z dedovanjem, po dveh letih pa
so enake kot druge delnice programa notra-
njega odkupa.

Vplačane delnice so navadne imenske
ter dajejo upravičencem pravico do uprav-
ljanja ter pravico do dividende.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delni-
ce podpisali tudi pristop k pravilom progra-
ma notranjega odkupa.

10. Način vplačila
Delnice iz interne razdelitve in progra-

ma notranjega odkupa lahko upravičenci
vpisujejo in vplačujejo na sedežu podjetja
od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure,
gotovinska vplačila pa lahko upravičenci na-
kažejo na poseben privatizacijski račun pod-
jetja št. 51500-698-4314, ki je odprt pri
Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje v Kranju, z navedbo: plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu.

11. Dodatne informacije o programu ter
pogojih vpisa in vplačila delnic so na voljo
na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Aleš
Nada, tel. 064/222-651.

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

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani. Pritožbe zoper odloč-
bo agencije o odobritvi programa preobli-
kovanja se vloži pri Agenciji Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Kotnikova 28, Ljubljana.

Tekstilna tovarna Zvezda Kranj, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 47/97 Ob-230

Mestna občina Velenje razpisuje prosto
delovno mesto

vodje kabineta župana
z naslednjimi razpisnimi pogoji:
– V. ali VI. stopnja družboslovne ali eko-

nomske smeri,
– izkušnje na področju vodenja,
– državljan Republike Slovenije,
– ostali pogoji iz 4. člena zakona o de-

lavcih v državnih organih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedo-

ločen čas, s polnim delovnim časom.
Prijave z dokazili pošljite na naslov:

Mestna občina Velenje, Urad župana in
splošnih zadev, Titov trg 1, Velenje.

Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15

dneh po izteku roka za prijavo.
Mestna občina Velenje

Št. 122-1/97 Ob-308

Razpisna komisija Centra za socialno de-
lo Ormož, razpisuje v skladu z 31. členom
statuta dela in naloge

direktorja
Kandidat(i) mora poleg splošnih zakon-

skih pogojev izpolnjevati še naslednje po-
goje:

– da ima višjo ali visoko šolo za socialne
delavce ali druge ustrezne družboslovne
smeri, pet let delovnih izkušenj, strokovni
izpit na področju socialnega varstva.

Kandidat naj pošlje prijavo z dokazili o
izpolnjevanju pogojev na naslov: Center za
socialno delo Ormož, Ptujska 23, z oznako
“za razpis”.

Kandidat naj pošlje vlogo za prijavo v
roku 15 dni od objave na naslov: Center za
socialno delo Ormož, Ptujska 23.

Vsi kandidati bodo o odločitvi obveščeni
pisno v roku osem dni po opravljeni izbiri.

CSD Ormož

Ob-320

ČZ Uradni list Republike Slovenije,
Ljubljana, Slovenska 9, objavlja prosti de-
lovni mesti

– skrbnika  računalniških  sistemov  z
višjo ali srednjo šolo,

– delavca na grafični enoti s srednjo
grafično šolo.

Od  kandidatov  pričakujemo  praktična
znanja,  potrebna  za  pripravo  za  tisk
(predvsem  obvladanje  programa  Page
Maker).  Posebej  zahtevamo  za  delovno
mesto  iz  prve  alinee  še  znanje  progra-
miranja.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev sprejemamo do 12. februarja 1997, do
17. februarja 1997, ko bodo kandidati ob-
veščeni o izbiri, pa je treba opraviti tudi
preizkus zahtevanih znanj. Poskusna doba
je 2 meseca.

ČZ Uradni list
Republike Slovenije

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Št. 403-4/96 Ob-288

V javnem razpisu za izbiro ponudnika za
oddajo poslovnih prostorov za potrebe
Davčnega urada Maribor, objavljenem  v
Uradnem listu RS, št. 2 z dne 17. I. 1997,
Ob-122 se:

– 2. odstavek 7. točka pravilno glasi:
Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-

nih kuvertah z oznako ponudnika, z naved-
bo razpisa “Za oddajo poslovnih prostorov
za potrebe Davčnega urada Maribor” in
z opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za jav-
ni razpis”.

Davčna uprava
Republike Slovenije

Glavni urad

Št. 406 Ob-202

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemi-
jo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana,
Aškerčeva 5, na podlagi odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja

javni razpis
za dobavo in montažo računalniške

opreme
1. Predmet razpisa:
Indigo 2:
– 175 Mhz R10000 CPU/1 MB cache,
– Solid Impact Graphics,
– 128 MB Memory,
– 4 GB System Disk,
– 20 inch Color Monitor,
– tipkovnica, miška.
Internal 4xCD ROM SCSI Drive.
SCSI Extension Box (for up to 4 devi-

ces).

Additional 4.1 GB disk, Internal
External 4mm DAT Drive, 4.0GB Capa-

city.
2. Orientacijska vrednost razpisane opre-

me znaša 4,350.000 SIT.
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3. Lokacija dostave: Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana.

4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– overjeno fotokopijo registracije pod-

jetja in njegove dejavnosti – za samostojne
podjetnike pa overjeno potrdilo pristojne-
ga organa za dejavnost katere predmet je
razpis; dokument ne sme biti starejši od
treh  mesecev  od  dneva  odpiranja  po-
nudb,

– BON 1 in 2 ali BON 3 pri podjetjih; pri
samostojnih podjetnikih pa davčno napoved
za preteklo leto ter potrdilo banke o pov-
prečnem stanju na žiro računu za obdobje
zadnjih treh mesecev,

– referenčno listo,
– čas veljavnosti ponudbe,
– ugodnosti po lastni presoji,
– dobavni rok,
– garancijski rok in podatke o servisira-

nju,
– ceno FCO sedež kupca izražena v SIT

mora biti fiksna, z vključenim morebitnim
popustom in prometnim davkom ter pogoje
plačila. Cena mora biti oblikovana za plači-
lo v najmanj 30 dneh po dobavi in izstavitvi
računa.

Oprema mora imeti predpisane ateste in
zagotovljeno servisiranje v Republiki Slo-
veniji za čas njene življenjske dobe. Ponud-
bi naj bo priložen tudi vzorec servisne po-
godbe.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– garancija in servis z odzivnim časom

popravila,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik nu-

di.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
6. Dodatne informacije lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo na FKKT, Aškerčeva
5, Ljubljana, tel. 17-60-520, dr. Anton Me-
den.

7. Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, Ljub-
ljana. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici
z oznako “Ne odpiraj – Indigo 2”.

8. Javno odpiranje ponudb bo peti de-
lovni dan po poteku roka za oddajo pisnih
ponudb ob 8. uri v sejni sobi fakultete na
Aškerčevi 9, v Ljubljani.

Prisotni predstavniki ponudnikov mora-
jo predložiti pisna pooblastila za svojo nav-
zočnost pri odpiranju ponudb.

9. Nepravočasno  prispelih  in  nepra-
vilno  opremljenih  ponudb  komisija  za
odpiranje ponudb ne bo obravnavala in bo-
do zavrnjene. Ponudbe, ki v ovojnici ne
bodo vsebovale dokumentov iz 3. točke
razpisa, bodo izločene iz nadaljnje obrav-
nave.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo

Št. 36201-0015/96-5/3 Ob-215

Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
objavlja, na podlagi odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nakup prostih stanovanj

1. Kupec je Občina Kamnik, Glavni trg
24.

2. Predmet razpisa je nakup prostih sta-
novanj, ki se nahajajo v Občini Kamnik, v
skupni vrednosti ca. 18,000.000 SIT.

3. Prednost pri izbiri bodo imela prosta
manjša, starejša in cenejša stanovanja.

4. Ponudniki so lahko pravne ali fizične
osebe.

5. Ponudniki morajo v vlogi navesti:
– ceno stanovanja s prometnim davkom

(2%),
– kdo je lastnik stanovanja,
– starost in velikost stanovanja,
– rok izročitve stanovanja.
6. Vlogi morajo ponudniki priložiti do-

kazilo o lastništvu stanovanja t.j. z.k. izpi-
sek ali pri notarju overjeno pogodbo o pri-
dobitvi lastništva na stanovanju, ki ga pro-
dajajo.

7. Ponudniki morajo ponudbo poslati
najkasneje v petnajstih, dneh po objavi, v
zaprti kuverti z oznako “Razpis za nakup
stanovanj objavljen v Uradnem listu RS, na
naslov: Občina Kamnik, Oddelek za okolje
in prostor, Glavni trg 24.

8. Odpiranje ponudb bo javno, tretji
delovni dan po izteku razpisnega roka, ob
10. uri v sejni sobi št. 9, Občine Kamnik,
Glavni trg 24.

Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 8 dni po odpiranju ponudb.

Vse podrobnejše informacije ponudniki
dobijo na Občini Kamnik, Oddelek za oko-
lje in prostor, tel.: 817-087.

Občina Kamnik

Št. 39-390-4/97-6 Ob-216

Javni zdravstveni zavod Splošna bolniš-
nica Brežice, Brežice, Černelčeva 15, ob-
javlja skladno z določili odredbe o postop-
ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja

digitalne telefonske centrale z montažo
in izdelavo izvedbenega projekta

1. Naročnik je javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice, Brežice, Čer-
nelčeva 15.

2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
nabavo digitalne telefonske centrale, izde-
lava izvedbenega projekta, demontaža stare
centrale in njena odstranitev ter dobava in
montaža nove centrale.

Ponudniki naj pri prijavi upoštevajo zah-
teve investitorja, da mora nova telefonska
centrala ustrezati sledeči zahtevi:
0/16(2B+K)/96/1/(30B+D), kar vključuje:

– 96 analognih internih priključkov,
– ISDN-PRA (30B+D) za povezavo s Te-

lekom omrežjem vključujoč linijsko opre-
mo,

– 16 internih digitalnih priključkov
SO(2B+D) EURO ISDN z upoštevanjem do-
bave 8 digitalnih telefonskih aparatov,

– računalnik za obdelavo tarife,
– možnost vključitve paging sistema in

24 paging aparatov – ali 8 internih mobite-
lov,

– bazo podatkov po zahtevi investitorja,
– avtomatski preklop na centralo (v pri-

meru, da se zunaj klicana številka ne javi).
3. Ponudniki morajo v ponudbi upošte-

vati linijsko opremo za povezavo centrale z
javno mrežo, pridobiti ustrezna soglasja in
uskladiti projektne podatke s podjetjem Te-
lekom.

Cena naj bo prikazana po posameznih
elementih iz predhodne točke.

Ponudniki si lahko lokacijo ogledajo
vsak dan v času trajanja razpisa med 10. in
12. uro. Kontaktna oseba je Zvone Ilovar,
tel: 0608/61-055 int. 79.

4. Investitor bo dela oddal po sistemu
“na ključ”.

5. Začetek izvajanja del je pet delovnih
dni po podpisu pogodbe, dokončanje pa v
roku dveh mesecev od dneva podpisa po-
godbe.

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

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

voljenju za opravljanje dejavnosti,
– podatke o boniteti, ki ne smejo biti

starejši od 30 dni,
– reference,
– garancijske roke in način zavarovanja

izpolnitve obveznosti,
– veljavni atest,
– zagotavljanje servisa tudi po poteku

garancije,
– odzivni čas v primeru okvare,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik po last-

ni presoji,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro so:
– cena in plačilni pogoji,
– ustreznost opreme,
– dobavni rok,
– garancijski rok in servisiranje,
– reference in drugi pogoji,
– izobraževanje posredovalcev,
– uporabniška dokumentacija.
8. Investitor po tem razpisu ni zavezan k

izbiri med prispelimi ponudbami.
9. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v

zaprtih kuvertah na naslov: Splošna bolniš-
nica Brežice, Černelčeva 15, z oznako “Za
razpisno komisijo, Ne odpiraj”.

Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

11. Odpiranje ponudb bo 20. dan po ob-
javi v Uradnem listu RS v sejni sobi uprave
Splošne bolnišnice Brežice ob 12. uri.

Če datum odpiranja ponudb pade na so-
boto, nedeljo ali praznik, bo odpiranje po-
nudb prvi naslednji delovni dan.

12. Ponudbe bo predlagala razpisna ko-
misija. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 15 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Splošna bolnišnica Brežice

Ob-217

Podjetje Telekom Slovenije, p.o., PE Ma-
ribor, Titova 38, Maribor, objavlja
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javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja in razvodnega
naročniškega omrežja na področju

KATC Hajdina – smer Barislovci, Sela
in Trnovec

1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Titova 38, Maribor.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja in razvodnega naročniške-
ga omrežja na področju KATC Hajdina –
smer Barislovci, Sela in Trnovec.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti do vključno 17. 2. 1997, med 7. in 8.
uro, v prostorih Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, Titova 38, v službi za gradnjo in
razvoj TK omrežij pri Romani Berniak v
sobi B215 (telefon 062/44-252) proti pred-
ložitvi dokazila o plačilu 5.000 SIT na žiro
račun podjetja št. 51800-849-28010.

4. Ocenjena vrednost del znaša 24 mio
SIT.

5. Lokacija objekta
Področje naselij Barislovci, Sela in Tr-

novec, ki spadajo v območje KATC Hajdi-
na.

6. Pričetek del: predvideni rok pričetka
del je 1. 4. 1997, predvideni rok dokončanja
del 15. 6. 1997.

7. Prijave: na javni razpis se lahko prija-
vijo izvajalci del, ki so registrirani za grad-
njo telekomunikacijskih kabelskih omrežij
in imajo dovoljenje za delo, imajo ustrezne
strokovne kadre in opremo za polaganje in
spajanje kablov.

Ponudba mora vsebovati elemente, smi-
selne navodilom o pogojih in postopkih za
oddajanje del izvajalcem (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 5/95).

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
investitorja.

9. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne štejejo za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe mo-

rajo prispeti na naslov: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, Titova 38, p.p. 33, Mari-
bor ali biti oddane neposredno v vložišču na
istem naslovu, najkasneje do 3. marca 1997
do 12. ure.

Ponudbe morajo biti predane v enem iz-
vodu in v zapečateni ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za izvedbo KKO in RNO
Barislovci, Sela in Trnovec”.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
4. marca 1997 v sejni sobi (št. B114) v
I. nadstropju zgradbe na Titovi 38, v Mari-
boru, s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

Kopijo zapisnika o odpiranju ponudb bo-
do dobili vsi ponudniki v 7 dneh po odpira-
nju ponudb.

11. Obvestilo o izbiri: o izbiri najugod-
nejšega ponudnika bodo ponudniki obvešče-
ni v roku najkasneje 14 dni po odpiranju
ponudb.

Telekom Slovenije, p.o.
PE Maribor

Št. 033-03/96 Ob-218

Republika Slovenija, Upravna enota Tol-
min, objavlja na podlagi zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zakona o spre-
membah in dopolnitvah zakona o izvrševa-
nju proračuna Republike Slovenije za leto
1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) ter
odredbe o spremembi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)

javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala

1. Predmet razpisa je dobava naslednje-
ga pisarniškega materiala:

– mape, papir, beležke, zvezki, kuverte,
obrazci, ipd.,

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

– pisala (flomastri, kemični svinčniki,
svinčniki, ipd.),

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

– koledarji, žigi, vizitke ter drug mate-
rial.

2. Orientacijska vrednost nabavljenega
pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
3,500.000 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) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji in
referencah ponudnika.

Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilne pogoje.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.

5. Ponudbe je treba oddati najkasneje
osmi dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 13. ure na naslov Republika
Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ul. pad-
lih borcev 1/b, 5220 Tolmin, v zaprti ovoj-
nici z napisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala” z oznako
ponudnika.

Če osmi dan ni delovnik, je treba ponud-
be oddati prvi delovni dan po izteku razpi-
snega roka istemu naslovniku do 13. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 12. februarja
1997 ob 12. uri v sejni sobi Upravne enote
Tolmin.

6. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la razpisna komisija, ki jo bo imenovala
Upravna enota Tolmin.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene ponudbe.

Št. 033-03/96 Ob-219

Republika  Slovenija,  Upravna  enota
Tolmin, objavlja na podlagi zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1994 (Ur. l. RS, št. 26/94), zakona o

spremembah in dopolnitvah zakona o izvr-
ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1994 (Ur. l. RS, št. 40/95), odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
ter  odredbe  o  spremembi  odredbe  o
postopku  za  izvajanje  javnega  razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
19/94)

javni razpis
za nabavo potrošnega materiala in

drobnega inventarja
1. Predmet razpisa je dobava naslednje-

ga pisarniškega materiala:
– potrošni material in drobni inventar,
– čistila,
– drug material za delo upravne enote,
– material za reprezentanco.
2. Orientacijska vrednost nabavljenega

potrošnega materiala in drobnega inventar-
ja v letu 1997 znaša 3,000.000 SIT.

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

Ponudba mora vsebovati naslov ponud-
nika, dokazilo o registraciji podjetja, do-
bavne roke za naročen material, reference
ponudnika, jamstvo za kvalitetno ponudbo
materiala, tehnično in propagandno gradivo
za ponujeni material, plačilne pogoje.

4. Merila za izbor najugodnejših ponudb
so predvsem kvaliteta, cena, dobavni rok in
način dobave, način in rok plačila.

5. Ponudbe je treba oddati najkasneje
osmi dan po objavi tega razpisa v Uradnem
listu RS do 13. ure na naslov Republika
Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ul. pad-
lih borcev 1/b, 5220 Tolmin, v zaprti ovoj-
nici z napisom: “Ne odpiraj – javni razpis
za nabavo pisarniškega materiala” z oznako
ponudnika.

Če osmi dan ni delovnik, je treba ponud-
be oddati prvi delovni dan po izteku razpi-
snega roka istemu naslovniku do 13. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 12. februarja
1997 ob 12. uri v sejni sobi Upravne enote
Tolmin.

6. Odpiranje in izbiro ponudb bo opravi-
la razpisna komisija, ki jo bo imenovala
Upravna enota Tolmin.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pi-
sno, najkasneje v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-
bere nobene ponudbe.

Upravna enota Tolmin

Št. 33/97-1 Ob-220

Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo službenega vozila

1. Naročnik in uporabnik: Ustavno so-
dišče Republike Slovenije.

2. Predmet javnega razpisa je vozilo s
prostornino motorja do 2000 ccm, 4 oziro-
ma 5 vrat, s klima napravo.
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Okvirna vrednost razpisa je 3,000.000
SIT.

Ponujeno vozilo mora zadoščati tehnič-
nim pogojem varnosti, imeti mora predpisa-
ne ateste, zagotovljen servis in rezervne de-
le ter obvezno opremo (žarnice, prva po-
moč, varnostni trikotnik).

3. Predvideni dobavni rok: takoj oziro-
ma do 20 dni po sklenitvi pogodbe.

4. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa, vsebo-
vati morajo predvsem predračun, predlog
pogodbe, bonitetne obrazce, dokazilo o re-
gistraciji, seznam servisov in prospekte.

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

– konkurenčne cene,
– roki dobave in garancijski roki,
– fiksna cena in plačilo 21 dni po dobavi,
– boniteta ponudnika,
– reference,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti pri nudenju servisnih

storitev ter nabavi rezervnih delov,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

(npr. popusti, brezplačni prvi tehnični pre-
gled, možnost testne vožnje in drugo).

6. Rok za oddajo ponudb je v ponede-
ljek, 10. 2. 1997 do 12. ure, v glavni pisarni
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Ljubljana, Beethovnova 10, v zaprti kuverti
z naslovom ponudnika in oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis – za nabavo avtomobila”.

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 11. 2. 1997 ob 10. uri v prostorih Ustav-
nega sodišča Republike Slovenije. Predstav-
niki ponudnikov morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

8. Za podrobnejše podatke za izdelavo
ponudb lahko kličete vsak delovni dan od
8. do 9. ure – Zlatka Glavico, tel. 210-448.

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Št. 25/05-97 Ob-223

Republika Slovenija, Narodna galerija,
Puharjeva 9, Ljubljana objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za organizacijo multifunkcionalnega

sistema za postavljanje razstav v
Narodni galeriji

1. Naročnik je Narodna galerija v Ljub-
ljani, Puharjeva 9, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
A) izbira najkakovostnejšega ponudnika

za celovito organiziranje in izvedbo,
B) izvedba predstavitvenih elementov

(sistemi obešanja eksponatov in osvetlitve)
za mednarodne in domače prireditve v Re-
publiki Sloveniji.

3. Oprema mora ustrezati sledečim zah-
tevam:

ad A)
Multifunkcionalni sistem s katerim bo-

mo lahko realizirali različne koncepte in
postavitve razstav mora zagotoviti:

– sistem obešanja eksponatov in osvet-
litve,

– problem transporta in skladiščenja ter
manipulacije znotraj galerije,

– sistem mora zadostiti pogojem stalne
in začasne postavitve razstav,

– zaželeno je, da sta tekstura in barva
sistema panojev spremenljiva,

– panoji morajo biti višine 3,5 m,
– priprava in izvedba posameznih ele-

mentov po dogovoru z naročnikom.
4. Rok dokončanja del pod točko 2.A) je

3. marec 1997 in 2.B) marec 1997.
5. Orientacijska vrednost sofinanciranja

s strani Narodne galerije za celotni predmet
razpisa je 7,000.000 SIT. V ceno ponudbe
mora biti vključen prometni davek.

6. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom citirane odredbe o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa.

7. Merila in kriteriji za izbiro najboljše-
ga ponudnika so naslednja:

– kakovost predlagane izvedbe,
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih daje ponudnik

(popusti in drugo),
– reference pri izvajanju tovrstnih pro-

jektov promocije.
8. Pisne ponudbe z oznako ponudnika in

opozorilom “Ne odpiraj – Javni razpis”, z
navedbo Narodna galerija – sistem obeša-
nja, morajo ponudniki dostaviti na Narodno
galerijo, Puharjeva 9, Ljubljana.

9. Ovojnica s ponudbo mora na ta naslov
prispeti, ne glede na vrsto prenosa te pošilj-
ke, do vključno petka, 28. februarja 1997 do
12. ure.

10. Ponudbe bo po preteku tega roka od-
prla komisija za odpiranje in ocenjevanje
ponudb.

Nepravočasno in nepravilno opremlje-
nih oziroma oddanih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.

11. Vse informacije v zvezi z javnim raz-
pisom dobijo interesenti v Narodni galeriji
pri Dejanu Herenda, tel. 061/126-13-09.

Narodna galerija

Št. 173/97 Ob-226

Na podlagi odloka o gospodarskih jav-
nih službah Občine Radovljica (Ur. l. RS,
št. 65/94) in odloka o preoblikovanju javne-
ga podjetja Komunala Radovljica (Ur. l. RS,
št. 67/94), Občina Bled objavlja

javni razpis
o izbiri izvajalca za gradnjo črpališča,

cevovoda in vodohrama za pitno vodo v
Zasipu

1. Investitor: Občina Bled, Cesta Svobo-
de 13, Bled.

2. Predmet razpisa
Razpis zajema izgradnjo vodovoda Za-

sip pri Bledu, Visoka cona, črpališče, vodo-
hram, cevovod.

3. Razpisno dokumentacijo, PGD, PZI
projekt, popis del, razpisne pogoje ter vsa
druga pojasnila in razlage potrebne za izde-
lavo ponudbe, so ponudnikom na  vpogled
na Komunali Radovljica pri Tomažu Gro-
harju dig.

4. Predmet gradnje
Razpisna dela izgradnje vodovoda dol-

žine 241,50 m s črpališčem v obstoječem
vodohramu in gradnja novega vodohrama
prostornine 10 m3, zajemajo vsa zemeljska,
montažna, gradbena in obrtniška dela z vse-
mi pripravljalnimi in zaključnimi deli.

5. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 5,000.000 SIT.

6. Roki
Pričetek del je predviden v mesecu mar-

cu 1997, dokončanje del do srede junija
1997.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

a) ponudbena cena in pogoji plačila,
b) reference in usposobljenost za izved-

bo takšnih del,
c) rok izvedbe,
d) možnost kreditiranja,
e) ostale ponudbene ugodnosti.
8. Vsebina ponudbe
Ponudba mora poleg elementov, določe-

nih v 12. členu odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, ki se financirajo iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 28/93), vsebovati
tudi podpisano izjavo, da izvajalec pristaja
na dodatne razpisne pogoje, navedene v raz-
pisni dokumentaciji.

9. Predaja ponudb
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Komunala Radovljica, Ljubljanska c. 27,
Radovljica.

Upoštevane bodo ponudbe, vročene do
17. februarja 1997 do 10. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– Ne odpiraj.
10. Odpiranje ponudb bo javno in bo v

sejni sobi Komunale Radovljica, Ljubljan-
ska c. 27, Radovljica, 24. februarja 1997 ob
12. uri. Pri odpiranju ponudb morajo prisot-
ni predstavniki ponudnikov imeti pisna
pooblastila za zastopanje.

11. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Občina Bled

Št. 2/97 Ob-227

Mestna občina Maribor objavlja na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje javne-
ga razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za tehnično organizacijo in izvedbo II.
Mednarodne konference o reki Dravi

1. Nosilec: Mestna občina Maribor, za
katero vodi projekt Zavod za varstvo oko-
lja, Maribor, Slovenska 40.

2. Predmet razpisa: tehnična organizaci-
ja in izvedba II. Mednarodne konference o
reki Dravi, ki bo 12. do 14. novembra 1997
v Mariboru. Razpis vključuje tudi izdelavo
in tiskanje zbornika, obvestil in ostalih po-
trebnih materialov ter pridobivanje spon-
zorjev.

3. Dodatne informacije: ponudniki lah-
ko dodatne informacije pridobijo na Zavo-
du za varstvo okolja, Maribor, Slovenska
40, tel.: 062/20-080 ali 062/20-197, Čanč
od 8. do 9. ure.

4. Ponudniki so lahko pravne in fizične
osebe, ki izvajajo ali vodijo naloge, ki so
predmet razpisa.

5. Ponudbi mora biti predloženo:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 354 Št. 5 – 31. I. 1997

– dokazilo o imenu, sedežu in matični šte-
vilki iz registra organizacij in obrti Zavoda
RS za statistiko in navedbo registriranih de-
javnosti. Za fizične osebe tudi osebni podat-
ki in dokazilo o državljanstvu ter dokazilo o
izpolnjevanju obveznosti do države;

– dokumentacija, ki zajema ponudbeno
ceno z roki za plačilo;

– podatke o referencah na podobnih pro-
jektih in kontaktne osebe naročnikov nave-
denih referenc.

6. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Javni razpis – MKD-II –
Ne odpirati!”. Na ovojnici mora biti tudi
naslov, telefonska številka in številka tele-
faksa ponudnika.

7. Ponudniki morajo oddati ponudbe na
gornji naslov v roku 10 dni od datuma obja-
ve razpisa. Ponudbe se lahko oddajo po po-
šti, vendar morajo prispeti do naročnika naj-
kasneje do roka oddaje.

8. Odpiranje pravočasno prispelih po-
nudb bo izvedla komisija naročnika v roku
3 dni po poteku javnega razpisa ob uri, ki bo
določena naknadno. Pri odpiranju ponudb
so lahko prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti pisna
pooblastila.

9. Ponudniki bodo o izboru izvajalca ob-
veščeni pisno v roku 5 dni od datuma odpi-
ranja ponudb. Naročnik si pridržuje pravi-
co, da izbere izvajalca tudi na osnovi ocene
o najkompleksnejši vsebini ponudbe in oce-
ne o referenčnih projektih.

Mestna občina Maribor
Zavod za varstvo okolja

Št. 7/97 Ob-229

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

posameznih redarskih del
1. Naročnik: Občina Piran.
2. Predmet rzapisa: opravljanje del s po-

dročja komunalnega nadzora urejanja pro-
meta, varstva okolja ter druge naloge po
naročilu.

3. Nastop dela: takoj.
4. Dela naj bi opravljalo:
– v turistični sezoni 15 redarjev vse de-

lovne dni oziroma po potrebi in
– izven turistične sezone 6 redarjev ozi-

roma po potrebi.
5. Delo se opravlja v uniformah Urada

za komunalni nadzor.
6. Orientacijska vrednost nalog 1 redarja

znaša bruto 250.000 SIT mesečno.
7. Naloge se bodo izvajale za nedoločen

čas, do preklica.
8. Nosilci nalog morajo imeti najmanj

srednjo strokovno izobrazbo, z znanjem slo-
venskega in italijanskega jezika ter pasiv-
nim znanjem vsaj še enega tujega jezika.

9. Prijava mora vsebovati:
– institucijo (firmo) oziroma ime ponud-

nika,
– overjene podatke o registraciji iz kate-

re je razvidno, da lahko opravlja to dejav-
nost,

– reference ponudnika o že opravljenih
nalogah s področij, ki so predmet razpisa,

– odgovorne nosilce, ki bodo izvajali raz-
pisane naloge,

– osnutek pogodbe.
Če nosilec ponudbe ne opravlja sam na-

log za katere kandidira, morajo sodelovanje
s ponudnikom potrditi odgovorne osebe
vseh udeležencev. Priložena mora biti po-
godba ali drugo dokazilo o poslovnem so-
delovanju in podatki iz zgoraj navedenih
alinei za vse sodelujoče.

10. Na razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe iz Republike Slovenije.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– uporaba lastnih radijskih zvez,
– ustrezna kadrovska zasedba,
– cena storitev za različna opravila ozi-

roma urna postavka,
– druge ugodnosti, ki jih ponuja ponud-

nik.
Kot naročnik del nismo obvezni izbrati

ponudbe, ki vsebujejo najnižje cene, tem-
več prosto presojamo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika v skladu z navedenimi merili.

12. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave razpisa v Uradnem listu RS po pošti
ali osebno do 12. ure, na naslov: Občina
Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, z oznako
“Javni razpis – izvajanje redarskih nalog”.
Ne odpiraj!

13. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo tretji dan po preteku roka za
oddajo ponudb, ob 10. uri v mali sejni dvo-
rani Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.

14. O izidu bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni po odpiranju ponudb. Dodatne
informacije dobite pri načelniku Urada za
komunalni nadzor Zoranu Rodišču na tel.
št.: 066/746-225.

Občina Piran

Št. 02101-1/97-1 Ob-221

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 Kamnik

javni razpis
za izbor izvajalca zimske službe v sezoni

1997/98
1. Naročnik: Občina Kamnik, Glavni trg

24, Kamnik.
2. Predmet razpisa je izbor ponudnika za

opravljanje zimske službe na celotnem ob-
močju Občine Kamnik.

Zimska služba se izvaja na kategorizira-
nih in nekategoriziranih cestah, ulicah, tr-
gih, kolesarskih stezah, pločnikih in javnih
parkirnih prostorih.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 35,000.000 SIT.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo za izdelavo ponudbe vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro na Občini Kam-
nik, Oddelku za okolje in prostor, Glavni
trg 24, Kamnik, ob predhodni predložitvi
dokazila o plačilu stroškov v višini 3.000
SIT na Žiro račun Občine Kamnik št.
50140-637-813087.

Dodatne informacije dobe ponudniki pri
Alojzu Trebušaku (tel. 817-087).

5. Zimska služba vključuje:
– zagotavljanje potrebnega števila pro-

metnih znakov, obvestil in snežnih kolov,

– posipanje javnih prometnih površin,
– odstranjevanje in odvažanje snega z

javnih prometnih površin,
– čiščenje mrež in odtočnih uličnih poži-

ralnikov v času odjuge,
– odstranjevanje ledenih sveč s streh in

strešnih žlebov,
– namestitev in vzdrževanje snegolovov

na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni
plaz in je zaradi tega ogrožena varnost ob-
čanov in premoženja,

– ureditev in vzdrževanje žlebov in stre-
šnih odtočnih cevi,

– čiščenje zasneženih cestnih znakov,
– obveščanje javnosti.
6. Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana

dela.
7. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo biti

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

Ponudniki so dolžni priložiti ponudbi
tudi:

– podatke o boniteti poslovanja, ne sta-
rejše od 30 dni (potrjen BON 1, BON 2,
BON 3),

– dokazilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela
oziroma izpisek iz registra obrti, iz katerega
je razvidna dejavnost ponudnika. Izpisek ne
sme biti starejši od treh mesecev,

– pisno izjavo, da bo naročniku ob pod-
pisu pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti, predal garancijo banke.

Vrednost bančne garancije je enaka vred-
nosti pogodbenih del.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnikov pri opravljanju
tovrstnih storitev,

– kompletnost ponudbe v skladu z 12.
členom odredbe,

– reference in število strokovnega kadra
v rednem delovnem razmerju, ki bo nepo-
sredno odgovoren za izvajanje del,

– spisek strojne kapacitete,
– cenik posameznih storitev oziroma po-

nudbena cena za enoto,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge morebitne ugodnosti.
9. Naročnik si pridržuje pravico, določi-

ti eventualno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva. V
tem primeru izvajalec del nima pravice do
uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

10. Rok oddaje ponudb in odpiranje po-
nudb: pisne ponudbe z vso dokumentacijo,
ki je zahtevana, je potrebno dostaviti v za-
prti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj - javni
razpis za izvajanje zimske službe”, z ime-
nom in naslovom ponudnika, na naslov: Ob-
čina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.

Ovojnica mora tako opremljena prispeti
na vložišče Občine Kamnik - ne glede na
vrsto prenosa - do vključno 30 dne po obja-
vi tega razpisa, do 11. ure. Ponudbe, ki pris-
pejo po tej uri, bodo ponudnikom vrnjene
neodprte.

Odpiranje ponudb bo opravljeno nasled-
nji dan po poteku roka za oddajo ponudb v
prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24
(sejna soba 9) ob 13. uri. Če pride ta dan na
dela prosti dan, se prenese odpiranje po-
nudb na prvi naslednji delovni dan.
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11. Zastopniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pisnim poobla-
stilom.

12. Ponudniki bodo o izboru izvajalca
obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Kamnik

Ob-222

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje in Upravna enota Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavljata

javni razpis
za izbor izvajalca za čiščenje poslovnih
prostorov Občine Grosuplje in Upravne

enote Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje in Upravna enota Gro-
suplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih
prostorov Občine Grosuplje in Upravne eno-
te Grosuplje;

– poslovni prostori na Kolodvorski 2,
– poslovni prostori na Taborski 3,
– skupna izmera prostorov je 770 m2

(Občina Grosuplje) in 640 m2 (Upravna eno-
ta Grosuplje).

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).

Ponudba mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje pisarniških pro-

storov, sanitarij in skupnih prostorov,
– čiščenje steklenih površin 2 × letno,
– čiščenje talnih površin s premazom 2 ×

letno,
– zagotavljanje vsega potrošnega mate-

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

– vključevanje alarmnih naprav po či-
ščenju.

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

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

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

c) BON 1, 2 oziroma 3 za podjetja, za
samostojne podjetnike pa potrjeno davčno na-
poved za leto 1995 s strani davčnega urada,

d) cena  v  SIT/m2  s  posebej  navede-
nim  zneskom  prometnega  davka  (največ
2 DEM/m2) in upoštevano najmanj 30 dni
od izstavitve računa in datum do katerega
velja ponujena cena za m2,

e) jamstvo za kvalitetno izvedbo del,
f) vzorec pogodbe,
g) morebitne dodatne ugodnosti,
5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-

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

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikom.

7. Delavci, ki bodo opravljali storitve
čiščenja v prostorih Občine Grosuplje in

Upravne enote ne smejo biti kaznovani za
dejanja, ki je po zakonu ovira za sklenitev
delovnega razmerja v državnem organu, po-
nudnik pa je dolžan zagotoviti, da bodo v
prostorih čistili vedno isti delavci, vsako
spremembo pa mora predhodno javiti na-
ročniku.

8. Merila za izbiro najboljšega ponudni-
ka:

– cena in plačilni pogoji,
– kakovost in celovitost ponudbe,
– reference ponudnika,
– dodatne ugodnosti.
9. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-

verti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
- ponudba za čiščenje poslovnih prostorov
Občine Grosuplje in Upravne enote Gro-
suplje”. Na kuverti mora biti naveden točen
naslov ponudnika.

10. Rok za oddajo ponudb je četrtek
27. 2. 1997 do 12. ure. Šteje se, da je po-
nudba prispela v roku, če je prispela na
naslov naročnika v roku določenim v prejš-
njem stavku.

11. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek
4. 3. 1997 ob 9. uri na sedežu naročnika,
Kolodvorska 2, Grosuplje, v sejni sobi, I.
nadstropje.

Odpiranja ponudb se lahko udeležijo
predstavniki ponudnikov, ki pa morajo ime-
ti s seboj pooblastilo.

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

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

14. Ogled prostorov in dodatne informa-
cije lahko dobijo zainteresirani v času raz-
pisa v tajništvu Občine Grosuplje.

Občina Grosuplje
in Upravna enota Grosuplje

Ob-228

Na podlagi zakona o izvajanju proraču-
na 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 odredbe o spremembi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 19/94)
Občina Sežana objavlja

javni razpis
za izbiro programov za izvajanje nalog

na področju športa v letu 1997
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji

izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovi-

jo društva za posamezna področja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci, osnovne šole, poklicne šole, sred-
nje tehnične in srednje strokovne šole, gim-
nazije in druge splošne srednje šole, višje
strokovne šole in visokošolski zavodi.

II. V letu 1997 bomo sofinancirali na-
slednje programe:

1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok

– sofinancirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe.

b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-
nih otrok

– sofinancirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, organizacijo in izvedbo
šolskih športnih tekmovanj, tečaje plavanja.

c) Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport

– sofinancirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja.

2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– sofinancirali bomo propagandne akci-

je in prireditve.
III. Izbrane programe bomo sofinancira-

li na podlagi kriterijev za financiranje šport-
nih programov v občini.

Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.

IV. Rok za prijavo programov je 10. 2.
1997.

V. Svoje programe pošljite na naslov Ob-
čina Sežana, Referat za družbene dejavno-
sti.

VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe.

Občina Sežana
Referat za družbene dejavnosti

Št. 0103/15 Ob-231

Republika Slovenija, Upravna enota Slo-
venske Konjice, objavlja na podlagi 89. čle-
na zakona o upravi (Ur. l. RS, št. 67/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

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

območju Upravne enote Slovenske
Konjice

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

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

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

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti;

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

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

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

3. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Upravna enota Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice. Ponudba
mora biti zapečatena in označena “ Ne odpi-
raj - javni razpis za izbiro izvajalca za -
strokovna dela pri tehničnih pregledih.

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bijo na sedežu Upravne enote Slovenske
Konjice pri Francu Fideršku, na tel. št.
063/754-122.
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4. Javno odpiranje ponudbe bo 15. dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri v
prostorih Upravne enote Slovenske Konji-
ce, soba št. 33.

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

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Slovenske Konjice

Ob-232

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

javni razpis
za nakup računalniške strojne

in programske opreme
1. Naročnik: Občina Ribnica, Ribnica,

Gorenjska cesta 3.
2. Predmet razpisa je nakup naslednje ra-

čunalniške strojne in programske opreme:
a) 2 osebna računalnika
– osnovna plošča INTEL Marl 133 mhZ,

ATX,
– ohišje ATX,
– SIMM 8MB EDO,
– trdi disk FUJITSU 1,28 GB, 10 ms,
– VGA SONY CDP 100sx 15”,
– grafična kartica ATI VIDEO Expres-

sion 2MB EDO,
– pogon gibkega diska 3,5”,
– tipkovnica CHERRY G-83,
– CD ROM SONY 311 8X IDE,
– miš LOGITECH first mouse s podlo-

go,
– Microsoft Windows 95 OEM na CD,

SLO,
– OFFICE SLO za Windows 95 CD prof-

fesional - upgrade.
b) 3 osebne računalnike
– osnovna plošča INTEL Pentium 100

Mhz, EIDE, AMD,
– ohišje mini tower in PS 200 W,
– SIMM 8 MB EDO,
– trdi disk FUJITSU 1,28 GB, 10 ms,
– VGA 1024 *768, LR 0,28, 1,4”, NI,
– grafična kartica TRIDEN 9440, 1 MB,
– pogon gibkega diska 3,5”,
– tipkovnica CHERRY G-83,
– miš LOGITECH first mouse s podlo-

go,
– Microsoft Windows 95 OEM na CD,

SLO,
– OFFICE SLO za Windows95 CD - up-

grade.
c) 4 laserske tiskalnike HP 5L,
d) 2 avtomatska preklopnika 2/1,
e) 2 UPS 1000 W.
Orientacijska vrednost opreme je

2,500.000 SIT.
3. Veljavne ponudbe morajo biti sestav-

ljene v skladu s citirano odredbo in morajo
vsebovati:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– veljavno dokazilo o registraciji ponud-

nika,
– specifikacijo ponujene opreme s cena-

mi oziroma ponudbeni predračun,
– plačilne pogoje,
– podatke o dobavnem roku,
– podatke o garancijskem roku in servi-

su,

– morebitne ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku.

4. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni, šteto od dneva odpiranja ponudb.

5. Cena mora biti fiksna, fco. sedež na-
ročnika in določena v SIT.

Prometni davek za opremo v višini 5%
mora biti prikazan posebej.

6. Plačilni pogoji: rok plačila 8 dni po
dobavi.

7. Rok dobave: najkrajši možni čas po
sklenitvi pogodbe.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– kvaliteta opreme,
– rok dobave,
– plačilni pogoji,
– garancijska doba,
– zagotovitev rezervnih del in servisa.
9. Rok za oddajo je do vključno 10. 2.

1997.
Ponudbe z vso potrebno dokumentacijo

je potrebno oddati neposredno naročniku ali
poslati priporočeno po pošti. V primeru od-
daje po pošti priporočeno se bo za čas vro-
čitve naročniku štel čas oddaje na pošto,
razviden iz poštnega žiga.

Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti pod
navedbo: “Javni razpis za nakup računal-
niške opreme - Ne odpiraj!“

Nepopolnih in nepravočasnih ponudb ne
bomo upoštevali.

10. Informacije v zvezi z razpisom so na
voljo v času roka za oddajo ponudb vsak
delavnik od 8. - 12. ure po tel. št. 861 - 090.

11. Javno odpiranje ponudb bo 12. 2.
1997 ob 12.uri v sejni sobi Občine Ribnica,
na Gorenjski cesti 3.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči, morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v ro-
ku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Ribnica

Št. 006-1/97-200 Ob-233

Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) objavlja Upravna enota
Šentjur

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

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

objektov (Uradni list SRS, št. 34/84,
29/86 in Uradni list RS, št. 59/96)

1. Predmet razpisa je opravljanje stro-
kovnih del, ki jih določa 70. člen zakon o
graditvi objektov na naslednjih strokovnih
področjih:

– na področju gradbenih konstrukcij in
drugih gradbenih del,

– na področju strojnih instalacij in na-
prav,

– na področju električnih in telekomuni-
kacijskih instalacij in naprav,

– na področju varstva pri delu,
– na področju varstva okolja (varstva vo-

da, zraka, tal in varstva pred hrupom).
2. Izbrani izvajalci bodo strokovna dela

na teh področjih opravljali kot člani komisi-
je za tehnični pregled zgrajenih objektov, ki
jo bo na podlagi 67. člena zakona o graditvi
objektov imenoval Oddelek za okolje, pro-

stor, promet in zveze Upravne enote Šent-
jur.

Strokovna dela se bodo izvajala na po-
dročju Občine Šentjur.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo prav-
ne ali fizične osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti projektiranja in z
njim povezanega tehničnega svetovanja ali
druge ustrezne dejavnosti in katerih stro-
kovni delavci izpolnjujejo pogoje.

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

– odločba o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

– seznam, strokovna usposobljenost in
reference stalno zaposlenega strokovnega
kadra ter morebitnih strokovnih sodelavcev
z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev (bruto ura), plačilni po-
goji za posamezen strokovni ogled ter ugod-
nosti ki jih ponudnik nudi naročniku,

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

5. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi v Uradnem listu RS, na na-
slov: Upravna enota Šentjur, Mestni trg 10,
3230 Šentjur.

6. Prijave morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Javni razpis za izbiro
izvajalca za strokovna dela pri tehničnih
pregledih “ - Ne odpiraj!

Dodatne informacije o razpisu lahko do-
bijo na sedežu Upravne enote Šentjur; tel.
063/743-215, pri Brežan Robertu.

7. Javno odpiranje ponudb bo 15. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 13. uri v
prostorih Upravne enote Šentjur.

8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Nepopolne in nepravočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Šentjur pri Celju

Št. 39/97-2 Ob-234

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna 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 odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), objavlja Občina Gornja Radgona

javni razpis
za sofinanciranje programov na

področju športa, ki so v javnem interesu
v letu 1997

I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:

– športna društva iz Občine Gornja Rad-
gona,

– zveza športnih društev (športna zve-
za), ki jo ustanovijo društva za posamezna
področja oziroma panoge iz območja Obči-
ne Gornja Radgona,

– zavodi, zasebniki in druge organizaci-
je, ki so registrirane za opravljanje dejavno-
sti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu,

– vrtci in osnovne šole.
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II. V letu 1997 bomo sofinancirali slede-
če programe:

1. Šport otrok in mladine (4,100.000
SIT).

a) sofinancirali bomo programe, ki ima-
jo značaj redne vadbe predšolskih otrok,

b) sofinancirali bomo programe, ki ima-
jo značaj redne vadbe šolstih otrok, organi-
zacijo in izvedbo šolskih športnih tekmo-
vanj in tečaje plavanja,

c) sofinancirali bomo programe v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja
(otrok in mladine).

2. Športno rekreativna dejavnost odra-
slih (9,400.000 SIT).

– sofinanciranje programov v individual-
nih in kolektivnih športnih panogah,

– sofinancirali bomo propagandne akci-
je in prireditve.

II. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje šport-
nih programov v Občini Gornja Radgona.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci ne-
profitnih organizacij, društev in zvez ter za-
vodov iz Občine Gornja Radgona.

IV. Rok za prijavo programov je 15. 2.
1997.

V. Prijave za programe pošljite na na-
slov Občina Gornja Radgona, Partizanska
ul. 13, Gornja Radgona, z oznako “Ne odpi-
raj – javni razpis za sofinanciranje progra-
mov na področju športa”.

VII. Z izbranimi izvajalci bo Občina
Gornja Radgona sklenila ustrezno pogodbo.

Občina Gornja Radgona

Št. 352-01-014/96-1700 Ob-235

Na podlagi 33. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 29/94)
objavlja Mestna občina Maribor

javni razpis
za zbiranje investitorjev in
soinvestitorjev za izgradnjo

parkirno-garažnih objektov (PGO) v
Mariboru

1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

2. Namen: s tem razpisom zbiramo vse
interesente, ki so pripravljeni investirati ozi-
roma sofinancirati kompleksno izgradnjo
parkirno garažnih objektov na predvidenih
lokacijah v Mariboru s tem, da Mestna obči-
na Maribor kot svoj delež prispeva zemljišče
in komunalno ureditev do roba območja.

3. Obseg predvidenih del: vsak od inte-
resentov za izgradnjo mora upoštevati, da
bo ob sodelovanju Mestne občine Maribor
organiziral – vodil celoten projekt izgrad-
nje, vključno z vsemi pripravljalnimi in pro-
jektivnimi deli, financiral celoten projekt,
izgradil PGO, ki jo bo nato tudi upravljal in
tržil.

4. Predvidene lokacije:
– Mlinska ulica (ca. 600 PM + trgovski

program),
– vogal Ljubljanske in Massarykove uli-

ce (ob bolnišnici) (ca. 350 PM + lokali),
– Kidričev trg (ca. 360 PM),
– Gledališka ulica (ca. 220 PM).
5. Če se kdo od investitorjev zanima za

kakšno drugo lokacijo, lahko to navede po-
sebej s prijavo v tem razpisu.

6. Predviden čas izgradnje objekta je 12
mesecev po izdaji odločbe o gradbenem do-
voljenju.

7. Dokumentacija, ki jo mora kandidat
predložiti:

– vsak interesent se mora v svoji prijavi
celovito predstaviti ter imenovati odgovor-
no in pooblaščeno osebo – vodjo projekta.
Navesti mora vse sodelavce z navedbo us-
posobljenosti izvjalcev projekta za področ-
ja predinvesticijske dejavnosti, projektira-
nja, financiranja projekta, gradnje in uprav-
ljanja PGO,

– izpisek vpisa v sodni register pristoj-
nega sodišča, iz katerega je razvidna dejav-
nost ponudnika. Starost izpisa je lahko naj-
več 3 mesece,

– odločbo pristojnega organa o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti,

– reference, pridobljene pri izgradnji po-
dobnih objektov ter pri njihovem poslova-
nju, upravljanju in vzdrževanju ter referenč-
ne podatke o nosilcih razpisane naloge,

– za tuje ponudnike tudi ustrezen izkaz o
boniteti korespondenčne banke.

8. Vse dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom dobite na Zavodu za prostorsko
načrtovanje med 8. in 12. uro po tel/faks
062/27-219.

9. Ponudbo oddaje po pošti ali osebno
do 21. 2. 1997 do 12. ure na naslov: Mestna
občina Maribor, Zavod za prostorsko načr-
tovanje, Prešernova 6, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti zapečatene in
označene Ne odpiraj – javni razpis – izgrad-
nja PGH.

10. Javno odpiranje ponudb bo 25. 2.
1997 ob 12. uri v prostorih zavoda.

11. Ponudniki bodo o odločitvi obvešče-
ni v 30 dneh po odpiranju ponudb.

12. Na osnovi tega razpisa bo Mestna
občina Maribor vsem interesentom, ki jim
bo priznana usposobljenost za izvedbo, po-
slala podrobnejše podatke za izdelavo po-
nudbe za izgradnjo posamezne PGO.

Mestna občina Maribor

Ob-236

JEKO–IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita
51, 4270 Jesenice, v skladu z odredbo o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93)
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za
prezračevanje aeracijskega bazena na

čistilni napravi Jesenice
1. Investitor je JEKO–IN, d.o.o., Jeseni-

ce, C. m. Tita 51, Jesenice.
2. Predmet razpisa je dobava in montaža

naprave za upihovanje zraka v aeracijski
bazen in krmilnega sistema za upravljanje
in nadzor puhal.

3. Predvidena vrednost investicije znaša
14,870.000 SIT.

4. Razpisno dokumentacijo in pojasnila
dobijo ponudniki na JEKO–IN d.o.o., Sek-
tor Komunala, Spodnji plavž 6, 4270 Jese-
nice, pri Nuši Jelenc (tel.: 064/862-500).

Za dvig razpisne dokumentacije je potreb-
no predložiti dokazilo o plačilu 15.000 SIT na
ŽR JEKO–IN d.o.o. št. 51530-601-71281.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– vsebina in kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena in način plačila,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancije,
– servis,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati vse elemente

v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

7. Rok za dostavo ponudb je 14 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, do 11.
ure na naslov: JEKO–IN d.o.o., C. m. Tita
51, 4270 Jesenice, z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za ČN Jesenice”.

8. Odpiranje ponudb bo opravila komisi-
ja istega dne, ob 11. uri v prostorih JEKO–
IN, d.o.o., C. m. Tita 51, Jesenice.

9. Prestavniki ponudnikov se morajo pri
odpiranju ponudb izkazati s pismenimi po-
trdili.

10. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni v roku 14 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

JEKO–IN
Javno komunalno podjetje d.o.o.

Št. 403/22-346/97 Ob-237

Republika Slovenija, Ministrstvo za pra-
vosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora
Ig, Ig 136, objavlja na podlagi zakona o
proračunu (Ur. l. RS, št. 5/96) in v zvezi z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbor najugodnejšega dobavitelja

pripravljene hrane s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

1. Predmet javnega razpisa s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti je izbira do-
bavitelja pripravljene hrane za potrebe pre-
hrane zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Ig pri Ljubljani.

2. Orientacijska vrednost prehrane za 12
mesecev znaša 2,100.000 SIT. Skupna vred-
nost je zgolj okvirna in se spreminja glede
na število zaprtih oseb.

3. Dobavitelj mora  pri pripravi prehrane
in njeni hrambi upoštevati vse veljavne
predpise.

4. Z izbranim dobaviteljem bo sklenjena
pogodba za dobavo pripravljene prehrane
za dobo enega leta.

5. Ponudba mora vsebovati:
a) naslov in natančen naziv dejavnosti

podjetja,
b) potrjena dokazila o registraciji podjet-

ja, ki ne smejo biti starejša od treh mesecev,
c) BON – 1, 2 oziroma 3 pri podjetjih,
d) reference o odjemalcih pripravljene

hrane,
e) ceno posameznega obroka in skupno

ceno vseh dnevnih obrokov brez zajtrka
(vključujoč prometni davek),

f) rok veljavnosti cenika in vzroki spre-
memb cen,

g) plačilni pogoji in druge finančne
ugodnosti,

h) odzivni čas po prejemu reklamacije
(premalo obrokov),

i) jedilnik za en teden.
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6. Merila in kriteriji za ugotavljanje naj-
ugodnejšega ponudnika:

– ocena zanesljivosti in kvaliteta priprav-
ljene hrane,

– odzivni čas po prijavi reklamacije,
– plačilni pogoji po navodilih o izvrše-

vanju proračuna z dodatnimi bonusi,
– cena dnevnih obrokov,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik po-

nudi,
– celovitost ponudbe.
7. Naročnik si pridržuje pravico, da v

primeru odklonitve podpisa pogodbe ali
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s
strani izbranega dobavitelja, lahko takoj pre-
kine pogodbo in pozove k podpisu pogodbe
drugega najugodnejšega ponudnika.

V drugih primerih odpovedi pogodbe ve-
lja enomesečni odpovedni rok.

8. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Ig
136, v 10 dneh po objavi v Uradnem listu
RS.

Ponudbe naj bodo oddane v zaprtih ovoj-
nicah, na katerih naj bo označeno: Ne odpi-
raj – ponudba št. 1/97 in številka objave v
Uradnem listu RS.

Na ovojnici naj bo napisan točen naslov
ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo v 15 dneh po
objavi v Uradnem listu RS ob 9. uri v pro-
storih Zavoda za prestajanje kazni zapora
Ig, Ig 136. Pri javnem odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudni-
kov pisna pooblastila.

10. Komisija bo obravnavala le popolne,
pravilno opremljene in pravočasno prispele
ponudbe. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale
vse zahtevane dokumentacije, bodo izloče-
ne iz nadaljne obravnave.

11. Ponudniki bodo o izbiri sposobnosti
izvajalca pisno obveščeni v roku 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.

Zavod za prestajanje
kazni zapora Ig

Št. 9/97 Ob-238

Javni razpis
za pisarniški material, zaščitna sredstva

in jamski les
1. Naročnik: Rudnik Zagorje v zapira-

nju, d.o.o., Zagorje ob Savi, Grajska ul. 2.
2. Predmet razpisa
A) Pisarniški material
– Fotokopirni papir, Rotokop Radeče

A-4 – ca. 120 zavitkov,
A-3 – ca. 30 zavitkov,
– registratorji A-4 ozki – ca. 150 kos,
široki – ca. 150 kos,
– mape PVC – ca. 300 kos,
– srajčke PVC – ca. 700 kos,
– kuverte modre – ca. 3000 kos,
  kuverte bele z okencem – ca 1500 kos,
  kuverte A-5 – ca. 500 kos,
  kuverte A-4 – ca. 500 kos,
  kuverte A-3 – ca. 200 kos,
– ostali pisarniški material.
Orientacijska vrednost dobav pisarniške-

ga materiala za obdobje 1-6 leta 1997 znaša
ca. 1,200.000 SIT.

B) Zaščitna sredstva
– srajce flanela – ca. 270 kos,
– brisače 160 x 70 cm – 280 kos,
– rudarski škornji – ca. 300 parov,

– delovna obleka – ca. 230 kos,
– majice – ca. 800 kos,
– delovni čevlji – ca. 30 parov,
– ostala zaščitna sredstva.
Orientacijska vrednost dobav zaščitnih

sredstev za obdobje 1-6 leta 1997 znaša
ca. 3,100.000 SIT.

C) Jamski les
– okrogli jamski les – ca. 100 m3,
– hrastov opaž – ca. 100 m3,
– hrastovi pragovi – ca. 4 m3,
– rezan les smreka – ca. 15 m3.
Orientacijska  vrednost  dobav  jamske-

ga  lesa  za  obdobje  1-6  leta  1997  znaša
ca. 6,200.000 SIT.

3. Strokovne informacije o razpisanih
materialih in sredstvih je mogoče dobiti na
sedežu investitorja pri Debevec Sandiju, tel.
0601/64-100 vsak dan od 6. do 9. ure.

4. Orientacijska vrednost je navedena pri
posamezni poziciji v točki predmet razpisa.

5. Razpisani material in sredstva se bodo
dobavljali kontinuirano v prvi polovici leta
1997 v skladu s potrebami naročnika.

6. Ponudba mora biti smiselno izdelana
v skladu z 12. členom odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93). Ponudbi je
potrebno priložiti BON 1 in BON 2, ki ne
smeta biti starejši od 30 dni, ter akceptni
nalog za resnost ponudbe v višini 10% po-
nudbenih del.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– celovitost ponudbe,
– reference,
– cena,
– plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudb je 10 koledar-

skih dni po objavi v Uradnem listu RS. V
primeru, da je deseti dan, dela prosti dan, se
upošteva prvi delovni dan po preteku deset
koledarskih dni.

Ponudbe oddane po pošti veljajo za pra-
vočasne, če prispejo k naročniku do zadnje-
ga roka iz prvega odstavka.

Ponudbe pošlje ponudnik na naslov:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska
2, Zagorje ob Savi.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba za pisarniški mate-
rial ali zaščitna sredstva ali za jamski les –
Ne odpiraj!”

Ponudbe se oddajo v ločenih kuvertah za
vsako od pozicij (A, B, C) navedenih v
2. točki razpisa.

9. Javno odpiranje ponudb bo deseti ko-
ledarski dan oziroma prvi delovni dan po
preteku deset koledarskih dni po objavi v
Uradnem listu RS in sicer:

– za pisarniški material ob 9. uri,
– za zaščitna sredstva ob 10. uri,
– za jamski les ob 11. uri.
Predstavniki ponudnikov, prisotni pri

javnem odpiranju morajo komisiji predloži-
ti ustrezno pooblastilo.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika,
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 021-1/97 Ob-239

Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, Dra-
vograd, objavlja na podlagi zakona o izvr-

ševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 1996 (Ur. l. RS, št. 5/96) in na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

izvedbo sanacijskega programa ukrepov
na prometni infrastrukturi

1. Naročnik del je Občina Dravograd.
2. Predmet razpisa je izvedba del, ki jih

obsega sanacijski program ukrepov na pro-
metni infrastrukturi, in sicer: sanacija plazu
na cesti Dravograd–Vič, in sanacijska dela
na gozdnih cestah.

3. Okvirna vrednost del je 12 mio SIT.
4. Rok izvedbe je 30. 5. 1997.
5. Razpisna dokumentacija – sanacijski

program ukrepov na prometni infrastrukturi
s projektom št. 316 – tehnična dokumenta-
cija za sanacijo plazu na cesti Dravograd–
Vič in drugi razpisni pogoji so ponudnikom
na voljo pri referatu za gospodarske dejav-
nosti in urejanje prostora Občine Dravo-
grad, Trg 4. julija 7.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so cena, avansiranje, rok izvedbe
in strokovna usposobljenost izvajalca ter
druge ugodnosti, ki zagotavljajo uspešno iz-
vedbo.

7. Rok za dostavo pisne ponudbe je osem
dni po objavi tega razpisa na Občino Dravo-
grad, Trg 4. julija 7, urad župana.

8. Ponudbe oddajte v zaprti kuverti z oz-
nako “ponudba za izvedbo sanacijskega pro-
grama ukrepov na prometni infrastrukturi –
Ne odpiraj!”.

9. Odpiranje ponudb bo dva dni po pote-
ku roka za oddajo ponudb ob 13. uri v sejni
sobi Občine Dravograd.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

11. Naročnik si pridržuje pravico do iz-
bire izvajalca, tudi če ni najugodnejši v vseh
pogojih in pravico do spremembe obsega
razpisanih del glede na razpoložljiva sredst-
va brez plačila odškodnine udeležencem
javnega razpisa.

Občina Dravograd

Ob-240

Na podlagi pravilnika o načinu in po-
stopku oddaje graditve objektov (Ur. l. RS,
št. 24/92) investitor Rižanski vodovod Ko-
per razpisuje

javno zbiranje
ponudb za obnovo Župančičeve ulice in

trg bratstva v Piranu
Gradnja obsega:
– obnovo uličnega kamnitega tlaka (ca.

2600 m2),
– zemeljska dela,
– obnovo vse komunalnih naprav (grad-

bena in montažna dela) vključno z indivi-
dualnimi priključki na posamezne komunal-
ne naprave, in sicer:

– vodovod (fi 100 mm do fi 200 mm;
skupna dolžina ca. 410 m),

– meteorna kanalizacija (PVC cevi fi 15
cm do fi 90 cm, skupna dolžina ca. 523 m),

– izgradnja betonskega zadrževalnika z
izpustom v morje,

– izgradnja lovilca maščob,
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– fekalna  kanalizacija  (PVC  cevi  od  fi
150 mm  do  fi 500 mm,  skupna  dolžina
682 m),

– PTT omrežje (kabelska kanalizacija
630 m),

– elektroinštalacije (kabelska kanaliza-
cija 780 m),

– KTV omrežje (kabel SAS – 3 dolžina
600 m).

Predvideni rok pričetka del je 15. 9.
1997.

Predvideni rok dokončanja del je 30. 3.
1998.

Ponudbe morajo biti izdelane po določi-
lih razpisne dokumentacije, ki jo lahko po-
nudniki prevzamejo po plačilu kupnine na
Rižanskem vodovodu Koper, Ulica 15. ma-
ja št. 16 v službi investicij, tel 066/32-141
(Grošelj Leon).

Višina kupnine znaša 150.000 SIT in jo
je treba plačati na Žiro račun
51400-601-11191 z oznako “Župančičeva
ulica – razpisna dokumentacija”.

Rok za odkup razpisne dokumentacije je
do vključno petka, 7. 2. 1997.

Rok za dostavo ponudb je do petka 7. 3.
1997 do 10. ure na navedeni naslov, ko se
bo tudi izvedlo odpiranje ponudb.

Rižanski vodovod Koper.

Ob-241

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 Uravne enote
Cerknica

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

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

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

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

– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti,

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

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

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

3. Naročnik si pridrži pravico izbire ene-
ga ali več izvajalcev, kolikor izpolnjujejo
pogoje javnega razpisa.

4. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti  je
15 dni po objavi v Uradnem listu RS, na
naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta 4.
maja 51, 1380 Cerknica. Ponudba mora biti
zapečatena in označena: “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca za – strokovna

dela pri tehničnih pregledih – pregledih po-
slovnih prostorov”.

Dodatne informacije lahko dobite na
Upravni enoti Cerknica pri Turšič Nataši,
tel.: 793-313 oziroma Gornik Irmi, tel. št.
793-420, vsak uradni dan od 8. do 12. ure.

5. Javno odpiranje ponudb bo 20. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 12. uri v
pritličju stavbe Upravne enote Cerknica, Ce-
sta 4. maja 51, Cerknica.

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

Nepopolne in neprevočasne ponudbe ne
bodo upoštevane.

Upravna enota Cerknica

Št. 52/97 Ob-249

Javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
pisarniškega in računalniškega

materiala
1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Ti-

tov trg 1, Velenje.
2. Predmet razpisa: izbira dobavitelja za

dobavo potrošnega pisarniškega in računal-
niškega materiala za potrebe Mestne občine
Velenje.

3. Rok za predložitev ponudb: ponudb-
niki morajo ponudbo predložiti naročniku v
20 dneh od objave razpisa.

4. Način predložitve ponudb: ponudbe se
lahko oddajo v zaprti kuverti osebno na se-
dežu naročnika – pri Mariji Osredkar ali po
pošti z oznako “Ne odpiraj, ponudba za jav-
ni razpis dobave potrošnega pisarniškega in
računalniškega materiala”.

5. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo prvi naslednji dan po poteku roka
za oddajo ponudb, na sedežu naročnika, Ti-
tov trg 1, Velenje, sejna soba št. 1, ob 12.
uri. Naročnik bo vse nepravilno označene,
nepravočasno oddane in nepopolne ponud-
be izločil. Pri javnem odpiranju ponudb so
lahko prisotni predstavniki ponudnikov, ki
se izkažejo s pooblastilom.

6. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– količinski popust,
– dobavni rok,
– stalna količinska zaloga zahtevanega

materiala,
– čas trajanja opcije.
7. Orientacijska vrednost naročila:

3,000.000 SIT.
8. Rok dobave: mesečno, v skladu z na-

ročilom naročnika.
9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v

osmih dneh od sprejetja sklepa o izbiri.
10. Naročnik se ne obvezuje, da bo spre-

jel najnižjo ponudbo in si pridržuje pravico
izbire katerekoli ponudbe.

11. Obvezne sestavine ponudbe:
– ime ponudnika in naslov,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– potrjen BON 1 in BON 2, podjetnik

posameznik pa potrdilo davčnega urada o
plačanih davčnih obveznostih,

– izpolnjen spisek materiala, ki ga po-
nudnik lahko dobi pri Osredkar, tel. 856-151
int. 227,

– plačilni pogoji,
– vzorec pogodbe.

Mestna občina Velenje

Št. 59/1-97 Ob-260

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

javni razpis
za izbiro najugodnejših izvajalcev za

investicijsko-vzdrževalna dela
1. Investitor je Občina Izola, Sončno na-

brežje 8, postopek od izbire izvajalca, skle-
nitve pogodbe do izvedbe del v skladu s
koncesijsko pogodbo vodi koncesionar
Stavbenik – servisne storitve d.o.o. Koper,
Ulica 15. maja 16.

2. Predmet razpisa je izbira izvajalcev
investicijsko vzdrževalnih del na naslednjih
objektih:

– poslovno stanovanjski objekt Ljubljan-
ska 32, Izola: obnova fasade in strešne kriti-
ne,

Orientacijska vrednost del: 3,500.000
SIT,

– poslovno stanovanjski objekt Istrska
vrata 4, Izola: obnova fasade in prekrivanje
strehe,

Orientacijska vrednsot del: 3,500.000
SIT,

– stanovanjski objekt Trubarjeva 24, Izo-
la: obnova strehe.

Orientacisjska vrednost del: 1,800.000
SIT.

3. Predvideni pričetek del je najkasneje
v roku 8 dni od podpisa pogodbe.

4. Predvideni rok zaključka del je 45 dni
od pričetka del.

5. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti prevzamejo pri koncesionarju Stavbe-
nik – servisne storitve d.o.o. Koper, PE Kon-
cesija Izola, Cankarjev drevored 17, Izola,
v roku 5 dni po objavi razpisa, kjer dobijo
vse dodatne informacije (tel. 066/67-646).

Ob prevzemu dokumentacije mora inte-
resent predložiti dokazilo o vplačilu 3.000
SIT za materialne stroške razpisnega gradi-
va (nepovratna sredstva) za vsak posamezni
objket na žiro račun koncesionarja št.
51400-601-22449 s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za investicijsko vzdrževanje”.

6. Razpisni pogoji:
Ponudba mora vsebovati:
– ime in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji in o opravljanju

dejavnosti,
– ponudbena cena po priloženem enot-

nem popisu del; iz cene mora biti razvidna
vključitev prometnega davka,

– garancijski rok,
– reference ponudnikov pri opravljanju

tovrstnih del,
– fiksnost cen in plačilni pogoji,
– podpisani razpisni pogoji.
7. Merila za izbor najugodnejšega izva-

jalca:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– garancija,
– druge ugodnosti.
Najugodnejša ponudba je tista, ki pred-

stavlja najboljšo kombinacijo vseh meril za
izbiro.

8. Ponudnik mora pisno ponudbo oddati
najkasneje do 12. ure 10. dne po objavlje-
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nem razpisu. Javno odpiranje ponudb bo
istega dne ob 13. uri v prostorih koncesio-
narja v Izoli, Cankarjev drevored 17 (nad
Stavbenikovo restavracijo).

Ponudbe je potrebno oddati ločeno po
objektih v zaprtih ovojnicah z oznako “In-
vesticijsko vzdrževanje – ponudba – Ne od-
piraj” na naslov Stavbenik, servisne storitve
d.o.o. Koper, PE Koncesija, Cankarjev dre-
vored 17, Izola.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni naj-
kasneje v 8 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Stavbenik, servisne storitve d.o.o.
Koper

Ob-261

Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljub-
ljana po pooblastilu Vlade Republike Slove-
nije (sklep Vlade Republike Slovenije št.:
332-07/93-1/9-8 z dne 17. 10. 1996) objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za sodelovanje v
projektu revitalizacije “Zdravilišča

Rimske Toplice”
1. Predmet razpisa
1.1. Republika Slovenija je lastnik pre-

moženja nekdanjega vojaškega medicinske-
ga rehabilitacijskega centra v Rimskih To-
plicah (v nadaljevanju: Zdravilišče Rimske
Toplice). Navedeno  premoženje predstav-
ljajo zdraviliški in drugi spremljajoči ob-
jekti, zemljišče in oprema. Z namenom re-
vitalizacije zdraviliške in turistične dejav-
nosti Zdravilišča Rimske Toplice namerava
Vlada Republike Slovenije skupaj z izbra-
nim strateškim investitorjem ustanoviti gos-
podarsko družbo, katere glavna dejavnost
bo opravljanje turistične in zdraviliške de-
javnosti. V novo ustanovljeno gospodarsko
družbo bo Republika Slovenija vložila v ob-
liki stvarnega vložka predvidoma vse ali del
nepremičnin in opreme Zdravilišča Rimske
Toplice, izbrani strateški investitor pa naj bi
svoj vložek praviloma vplačal v denarju.

2. Pogoji sodelovanja v razpisu:
2.1. Na razpisu lahko sodelujejo domače

fizične ali pravne osebe. Ponudbe se morajo
nanašati na opredelitev investitorjevega
vložka za ustanovitev nove gospodarske
družbe kot je navedeno v točki 1.1 tega
razpisa.

2.2. Ponudniki so v svojih ponudbah
dolžni navesti predvsem:

– višino in strukturo vložka, ki ga v druž-
bo vplača ponudnik ter način in rok njego-
vega vplačila,

– odstotek lastništva ponudnika v odno-
su na vrednost stvarnega vložka Republike
Slovenije,

– način upravljanja investitorja v novi
gospodarski družbi,

– poslovni in razvojni načrt novo usta-
novljene družbe, ki naj vsebuje predvsem:

– načrt glede bodočih poslovno fi-
nančnih rezultatov,

– načrt glede nadaljnjih investicij ter
način njihovega financiranja,

– načrte glede predvidenih kapacitet
Zdravilišča Rimske Toplice ter načrt njiho-
ve izkoriščenosti,

– načrt zaposlovanja (število in struk-
tura zaposlenih),

– načrt pridobivanja kadrov ustreznih
za opravljanje zdraviliško-turistične dejav-
nosti,

– ponujene pogoje za morebitni prevzem
obveznosti do kasnejšega odkupa deleža Re-
publike Slovenije v novo ustanovljeni druž-
bi, skladno z vsakokrat veljavno zakonoda-
jo glede razpolaganja s premoženjem v lasti
Republike Slovenije.

2.3. Dokumentacija glede nepremičnin in
opreme zdravilišča je na razpolago vsem
zainteresiranim ponudnikom na Agenciji
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana, pri
Miri Veljič.

2.4. Vsakemu ponudniku bo na njegovo
zahtevo omogočen ogled Zdravilišča Rim-
ske Toplice. Predhodna dovoljenja in orga-
nizacijo ogledov zdravilišča bo izvajala
Agencija Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo.

2.5. Ponudniki so k svojim ponudbam
dolžni priložiti podatke in dokazila glede:

– dosedanjih izkušenj investitorja v zdra-
viliško in/ali turistični dejavnosti in

– sposobnosti in jamstev za uresničitev
dane ponudbe.

2.6. Prispele ponudbe bo ocenila medre-
sorska komisija imenovana s sklepom Vla-
de Republike Slovenije. Znesek priznane
vrednosti stvarnega vložka Republike Slo-
venije in višina ponujenega denarnega vlož-
ka bosta pomembna kriterija za oceno po-
nudb, vendar bodo pri odločitvi o izbiri naj-
boljšega ponudnika upoštevani tudi drugi
elementi ponudb, ki so našteti v točki 2.2. in
2.5. tega razpisa.

2.7. Ta javni razpis ne obvezuje Vlade
RS, da sklene pogodbo o ustanovitvi nove
gospodarske družbe s katerimkoli ponudni-
kom, vključno z najboljšim ponudnikom.

3. Rok in način oddaje ponudb
3.1. Ponudbe morajo biti poslane s pri-

poročeno pošiljko na Agenciji Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatiza-
cijo, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana najka-
sneje do 1. 3. 1997, in sicer v zapečatenih
ovojnicah s pripisom “Za projekt Rimske
Toplice”.

3.2. Vse dodatne informacije v zvezi s
tem razpisom prejmejo zainteresirani po-
nudniki na Agenciji Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo, Kotniko-
va 28, Ljubljana, tel. 061/13-16-027, faks
13-16-011, pri Miri Veljič.

Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo

Ob-267

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec ob-
javlja kot pooblaščeni naročnik na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo in montažo opreme za
laboratorij

1. Pooblaščeni naročnik: Splošna bolni-
šnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 3.

2. Predmet razpisa

Hematološki analizator z zmogljivostjo
30 – 70 krvnih slik na uro ter ugotavljanjem
naslednjih parametrov:

– število levkocitov, eritrocitov, trombo-
citov, vrednosti hemoglobina, MCV, MCH,
MCHC ter diferencialne krvne slike z grafi-
konom, s čim bolj natančno diferenciacijo
levkocitov na eozinofilce, nevtrofilce, ba-
zofilce, limfocite in monocite.

Ponudba naj vsebuje poleg cene naprave
tudi cene reagentov za 1 preiskavo.

3. Orientacijska vrednost opreme:
9,000.000 SIT.

4. Kontaktna oseba pri pooblaščenem na-
ročniku je vodja komercialne službe dipl.
ek. Suzana Dolar (tel. 0602/41-031).

Na morebitna, pismeno posredovana vpra-
šanja bo vsem ponudnikom posredovan pisni
odgovor najkasneje 10 dni pred iztekom raz-
pisnega roka. Sklicevanje na razne ustno po-
sredovane informacije se ne bo upoštevalo.

5. Vsebina ponudbe mora biti v skladu z
določili 12. člena odredbe o postopku izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil, sicer se ponudba ne bo mogla upošteva-
ti. K ponudbi morajo biti priloženi bonitetni
obrazci (ne starejši od 30 dni pred zaključ-
kom razpisnega roka).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena (fco vključujoč montažo, promet-
ni davek in ocarinjenje),

– kvaliteta,
– način plačila in fiksnost cen (možnost

odloženega plačila),
– čim krajši rok dobave in montaže,
– garancijski rok,
– oprema mora biti nostrificirana za slo-

venski trg,
– zagotovitev servisa in rezervnih delov

v Republiki Sloveniji,
– odzivni čas za odpravo okvare,
– kompletnost ponudbe,
– reference,
– posebni popusti in dodatne ugodnosti

ponudnika.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosta
presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika
v skladu z razpisom.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 3, z oznako “Ne od-
piraj – ponudba – laboratorij” ter na ovojni-
ci navesti tudi svojo firmo in naslov.

8. Rok za oddajo ponudb je do 21. 2. 1997
do 10. ure v tajništvo Splošne bolnišnice.
Istega dne ob 11. uri bo v sejni sobi Splošne
bolnišnice javno odpiranje prispelih ponudb.

9. Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na odpiranju, morajo predložiti pi-
sno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali pa ne bodo pravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – o izbiri najugodnejšega ponudnika
pisno obveščeni v 20 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec
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Št. 4.4.1.2./97 Ob-270

Slovenske železnice d.d. objavljajo

javni razpis
za nakup avtomobilskih pnevmatik
1. Kupec: Slovenske železnice d.d.,

Ljubljana, Kolodvorska 11.
2. Predmet razpisa: avtomobilske pnev-

matike za osebna, poltovorna, tovorna vozi-
la in viličarje.

3. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

A) Pnevmatike za osebna vozila – 200
kosov,

B) Pnevmatike za poltovorna vozila in
kombije – 200 kosov,

C) Pnevmatike za tovorna vozila – 200
kosov,

D) Pnevmatike za viličarje – 100 kosov.
4. Orientacija vrednost naročila znaša ca.

15,000.000 SIT.
5. Dobave bodo potekale sukcesivno po

dejanskih potrebah naročnika v letu 1997,
na posamezne lokacije v R Sloveniji.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija.
7. Ponudbi z vsemi komercialnimi pogo-

ji priložite:
– registracijo firme,
– bonitetni obrazec BON 1 ali BON 3,
– cenik z veljavnostjo najmanj 6 mese-

cev, cene morajo biti izražene v SIT,
– prospekte in tehnična navodila.
Naročnik bo obravnaval vse ponudbe, ki

bodo prispele do 17. 2. 1997 do 14. ure na
naslov: Slovenske železnice d.d., Material-
no poslovanje, Trg OF 6/1, 1506 Ljubljana,
z oznako: “Ne odpiraj – Javni razpis – Gu-
me”. Na zaprti ovojnici naj bo točen naslov
ponudnika.

8. Odpiranje ponudb bo javno dne 20. 2.
1997 v prostorih Slovenskih železnic, Ko-
lodvorska 11 (Steklena dvorana) ob 10. uri.

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

9. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 20 dni po odpiranju ponudb.

10. Ponudbe, ki ne bodo oddane pravo-
časno, ali ne bodo pravilno opremljene, bo-
do vrnjene ponudnikom.

11. Vsa dodatna pojasnila dobijo ponudni-
ki na tel. št. 061/318-550 vsak delovni dan, od
8.30 do 9. ure. Pojasnila daje Lisac Ivan.

Slovenske železnice d.d.

Ob-271

Javno podjetje Komunala p.o., Mozirje,
Praprotnikova 36, objavlja na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izgradnjo daljinskega upravljanja
vodovodnega sistema Letošč–Nazarje–

Mozirje (I. faza)
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izgradnjo brezžičnih povezav med črpalnico

Pusto polje in rezervoarjem Kokarje in črpal-
nico GG Nazarje in rezervoarjem Rečica ter
izgradnjo centra upravljanja (I. faza) z mož-
nostjo razširitve brezžične povezave rezer-
voarjev in črpalnic s centrom (II. faza).

2. Predviden pričetek del je april 1997.
3. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo

tovrstnih del,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji in ostale ugodnosti.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi naju-

godnejša.
4. Ponudba mora biti sestavljena v skla-

du z določili 12. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa in oddajo jav-
nih naročil.

Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 60 dni.

5. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo na sedežu podjetja JP Ko-
munala  p.o., Mozirje – vodooskrba Rečica
ob Savinji proti plačilu 8.000 SIT. Vsa po-
trebna  in dodatna pojasnila dobijo ponud-
niki na istem naslovu pri Pučnik Miranu na
tel. št. 063/831-894.

6. Rok za oddajo ponudb: kompletne po-
nudbe v zapečatenih kuvertah z oznako “po-
nudba – daljinski nadzor vodovoda – Ne
odpiraj” morajo ponudniki oddati najkasne-
je do 18. 2. 1997 do 10. ure na naslov Javno
podjetje komunala p.o., Mozirje, Praprotni-
kova 36, 3330 Mozirje.

7. Odpiranje ponudb bo v upravnih pro-
storih podjetja v Mozirju dne, 18. 2. 1997
ob 11. uri.

8. Ponudniki bodo o izidu razpisa pisno
obveščeni v roku 15 dni.

JP Komunala p.o., Mozirje

Ob-272

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa in oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivanč-
na Gorica

javni razpis
za izbiro izdelovalca sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta “Sinoles”
Ivančna Gorica

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica, So-

kolska 8, Ivančna Gorica.
2. Predmet razpisa: izdelava oziroma

ažuriranje potrebnih strokovnih podlag, iz-
delava programsko projektne naloge, osnu-
tek sprememb in dopolnitev zazidalnega na-
črta in odloka, pridobitev predhodnih pogo-
jev in nato soglasij potrebnih soglasodajal-
cev, sodelovanje na javni razpravi,
strokovna priprava odgovorov na pripombe
z javne razgrnitve, dokončna priprava odlo-
ka z grafičnimi podlagami in sodelovanje
pri potrditvi oziroma sprejemu odloka.

3. Orientacijska vrednost del 3,000.000
SIT.

4. Rok izdelave:
– priprava osnutka v roku treh mesecev

od podpisa pogodbe,
– končanje predloga v roku dveh mese-

cev od sprejetja stališč občinskega sveta do
pripomb iz javne razprave.

5. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– rok izdelave,
– cena ponudbe.
B) Razpisni pogoji
1. Pisne ponudbe morajo vsebovati
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja (pod-

jetje mora biti registrirano za področje pro-
storskega in urbanističnega planiranja),

– seznam izvedenih projektov oziroma
reference s tega področja,

– seznam strokovnjakov oziroma delov-
no skupino, ki bodo delo opravljali,

– cena ponudbe (prometni davek naj bo
vštet v ceno),

– način plačila,
– terminski plan izdelave posameznih

faz,
– navedba pooblaščene osebe za dodat-

na tolmačenja v zvezi s ponudbo.
2. Na javni razpis lahko kandidirajo sa-

mo tisiti kandidtati, ki bodo dvignili origi-
nalno razpisno dokumentacijo.

3. Rok za dostavo ponudbe je do petka
14. 2. 1997 do 13. ure. Javno odpiranje po-
nudb bo v ponedeljek, 17. 2. 1997 ob 9. uri
v prostorih Županstva Občine Ivančna Go-
rica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica. Pri
odpiranju ponudb so lahko prisotni poob-
laščeni predstavniki ponudnikov, ki morajo
predložiti pisna pooblastila.

4. Zapečatere in vidno opremljene po-
nudbe z oznako “Ne odpiraj – ponudba ZN
Sinoles” morajo biti poslane oziroma odda-
ne na naslov Občina Ivančna Gorica, Sokol-
ska 8, 1295 Ivančna Gorica. Ponudbe posla-
ne po pošti morajo biti poslane priporočeno
in prispeti do naročnika do zgoraj navede-
nega datuma in ure. Ponudbe, ki ne bodo
oddane pravočasno ali ne bodo pravilno
opremljene, bodo vrnjene ponudniku neod-
prte.

5. Vsi ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v petnajstih dneh od odpiranja po-
nudb.

6. Kolikor izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe brez utemeljenega razloga oziro-
ma v pogodbenem roku ne prične z izdelavo
naloge, lahko komisija določi drugega naju-
godnejšega ponudnika iz razpisa, s katerim
se sklene pogodba.

7. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na sedežu Občine Ivančna Gorica,
Sokolska 8, Ivančna Gorica, tel. 778-384,
778-385.

Občina Ivančna Gorica

Št. 42/97 Ob-273

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
Mestna občina Murska Sobota

javni razpis
za izbiro izvajalca za opremo Športne
dvorane pri Osnovni šoli I. v Murski

Soboti
1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

dobavo in montažo opreme v športni dvora-
ni pri Osnovni šoli I. v Murski Soboti.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoje privoljenje, da bodo, če
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bodo izbrani kot najugodnejši ponudniki za
izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo v skladu s temi pogoji.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje, do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, vsak delovni dan med
9. in 12. uro, na ZEU – Družbi za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, pri
Štefki Kolmanko.

Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
na osnovi predhodne predložitve dokazila o
vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev, ki
jih ponudnik nakaže na žiro račun št.
51900-601-51516.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe ob prevzemu do-
kumentacije pri ZEU – Družba za načrtova-
nje in inženiring, Staneta Rozmana 5, tel.
069/31-380, faks 069/31-312, kontaktna
oseba Stanislav Marič, dipl. inž. gr.

4. Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.

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

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
3. 3. 1997 do 12. ure, na naslovu ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, Stane-
ta Rozmana 5, Murska Sobota.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah “Ponudba za opremo športne dvo-
rane pri Osnovni šoli I. v Murski Soboti –
Ne odpiraj”.

7. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi ZEU
– načrtovanje, inženiring, Murska Sobota,
Staneta Rozmana 5, dne 3. 3. 1997, ob 13.
uri.

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

Mestna občina Murska Sobota

Št. 1830-35-295 Ob-274

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Stanovanj-
ski sklad občine Maribor, Slovenska ulica
40, Maribor, objavlja

javni razpis
za nabavo pisarniške opreme

1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Slovenska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: pisarniška oprema.
3. Orietnacijska vrednost: 7 mio SIT.
4. Rok dobave: najkasneje do 31. 3.

1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena fco objekt zmontirano,
– roki dobave,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisano

dokumentacijo na Stanovanjskem skladu ob-
čine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor,
pri Satlerju, telefon 062/225-261, 8 dni po
objavi razpisa.

7. Pisne ponudbe oddajte v zaprti ku-
verti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”, z
oznako pohištvo, 15 dni od objave v Urad-
nem listu RS, na naslov: Stanovanjski sklad

občine Maribor, Slovenska 40, 2000 Mari-
bor.

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

9. Javno odpiranje ponudb bo peti dan
po oddaji ponudb, v sejni sobi Stanovanj-
skega sklada občine Maribor, Slovenska
40/I, ob 9. uri.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastila za zastopanje.

11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh po odpiranju ponudb.

13. Naročnik se lahko odloči, da ne iz-
bere dobavitelja iz tega razpisa.

14. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Stanovanjski sklad
občine Maribor

Št. 2/97 Ob-275

Krajevna skupnost Komenda 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 zgraditev večnamenske telovadnice v

Komendi
A) Splošni pogoji razpisa:
1. Naročnik: Krajevna skupnost Komen-

da.
2. Predmet razpisa je gradnja objekta

(gradbena, obrtniška in instalacijska dela)
večnamenske telovadnice pri Osnovni šoli
v Komendi.

3. Orientacijska  vrednost  naročila  je
ca. 150 mio SIT.

4. Predvideni roki: pričetek del je maj
1997 in rok dokončanja junij 1998.

5. Razpisna dokumentacija
Razpisni elaborat z detajlnimi razpisni-

mi pogoji in navodili za ponudbo, popisi del
kot podlogami za sestavo ponudbe, ter ka-
rakterističnimi deli projekta PGD/PZI dobi-
te na: Lokainvest Škofja Loka, Kapucinski
trg 7 (najava pri Bernard Ladu, tel.
064/624-070).

Odkupnina za razpisni elaborat znaša
20.000 SIT, plačljivo z virmanom, gotovino
ali čekom na Lokainvest št. ŽR:
51510-601-11191.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be bodo:

– najugodnejša cena,
– ugodni plačilni pogoji,
– čim večja stopnja fiksnosti cen za enoto,
– reference ponudnika.
7. Pogoj za veljavnost ponudbe je izka-

zana opravilna sposobnost ponudnika za iz-
vajanje gradnje objektov visoke gradnje
(ustrezna odločba v smislu 4. člena zakona
o gospodarskih družbah).

8. Rok in način oddaje ponudbe

Ponudbe sprejema tajništvo Lokainvest
Škofja Loka, Kapucinski trg 7 (poslovna
hiša IV. nadstropje).

Ponudbe dostavite z dospetjem najka-
sneje do 12. ure v ponedeljek, 3. marca
1997.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba telovadnica
Komenda” in naslovom ponudnika.

9. Odpiranje ponudb bo isti dan t.j. 3. 3.
1997 ob 12.15 v sejni sobi Lokainvest, po-
slovna hiša, mezanin.

10. Po pooblastilu naročnika skladno z 8.
členom odredbe, vodi postopek javnega raz-
pisa in vse informacije Lokainvest d.o.o. Pod-
jetje za svetovalni inženiring, Škofja Loka.

Krajevna skupnost Komenda
Občina Kamnik

Št. 7-97/81-20 Ob-276

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

javni razpis
za zamenjavo sistema neprekinjenega
napajanja RCV na lokaciji Hajdrihova

2/2a v Ljubljani
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,

Ljubljana, Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je zamenjava

sistema neprekinjenega napajanja RCV na
lokaciji Hajdrihova 2/2a v Ljubljani.

3. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-
kovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana:

– za tehnični del Danilo Krajnc, na tel.
št. 061/324-995,

– za komercialni del Bernarda Oset, na
tel. št. 061/12-54-115.

4. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2/IV v tajništvu Sek-
torja za vzdrževanje, soba št. 22 ob delovni-
kih od 8. do 14. ure ob predložitvi dokazila
o vplačilu 30.000 SIT na žiro račun Eles-a
št. 50106-601-90093 pri Agenciji za plačil-
ni promet Ljubljana s pripisom “razpisna
dokumentacija za zamenjavo neprekinjene-
ga napajanja na lokaciji Hajdrihova 2/2a v
Ljubljani in sicer od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS do vključno
14. februarja 1997.

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

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

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

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

9. Ponudbo za javni razpis predložite
vključno do 20. marca 1997 do 10. ure v
Splošno tehnično službo Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2/III, Ljubljana, soba št.
3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni raz-
pis – zamenjava sistema neprekinjenega na-
pajanja RCV na lokaciji Hajdrihova 2/2a v
Ljubljani – Ne odpiraj”.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 5 – 31. I. 1997 Stran 363

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan,
to je 20. marca 1997 ob 10.30 v prostorih
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, sejna soba IV. – št. 40 (nasproti
dvigala).

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

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v pisni obliki.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 353-7-1/97 Ob-242

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in na
podlagi 13. člena odloka o koncesiji za vzdr-
ževanje in urejanje pokopališč in oddajanje
grobov v Občini Kungota (Ur. l. RS, št.
77/96) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za vzdrževanje
in urejanje pokopališč in oddajanje

grobov
l. Koncesija se podeljuje za območje Ob-

čine Kungota.
2. Interesenti za podelitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje, določene z
odlokom o koncesiji za vzdrževanje in ure-
janje pokopališč in oddajanje grobov (Ur. l.
RS, št. 77/96).

3. Interesenti morajo k vlogi za podelitev
koncesije priložiti naslednje dokumente;

– registracijo podjetja oziroma registra-
cijo samostojnega podjetnika za navedeno
dejavnost,

– cenik storitev, po elementih iz razpi-
sne dokumentacije,

– program izvajanja pogrebnih storitev,
– dokazila, da razpolagajo z zadostnim

številom strokovnih kadrov za učinkovito
opravljanje dejavnosti,

– reference, da so usposobljeni za oprav-
ljanje dejavnosti.

4. Zraven navedenega v 3. točki tega
razpisa morajo ponudniki k vlogi predložiti
še naslednje izjave;

– da bo v primeru izbire spoštoval stro-
kovne, tehnične, organizacijske in razvojne
naloge dejavnosti, ter usmeritve občine,

– da bo opravljal storitve v skladu s ce-
nami, ki se določajo s postopkom, ki ga
določa zakon in v soglasju z Občino Kun-
gota,

– da bo omogočil občini strokovni in fi-
nančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo
dela,

– da bo dosledno upošteval tehnične,
strokovne, organizacijske in druge standar-
de ter normative za opravljanje koncesioni-
rane dejavnosti.

5. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na občinskem uradu Občine
Kungota, Plintovec l, 220l Zg. Kungota pri
Trobas Marjani.

6. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev posredovati Občini
Kungota, Plintovec l, 2201 Zg. Kungota.

Vloge pošljete v zaprti kuverti z oznako
“javni razpis - koncesija za opravljanje po-
grebnih storitev - Ne odpiraj” v 15-tih dneh
po objavi razpisa v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delov-
nik po poteku razpisnega roka, ob 14.30 v
prostorih občine.

7. Vse nepravilno vložene in nepopolne
ponudbe ne bodo upoštevane.

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

Št. 353-4-2/96 Ob-243

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in na pod-
lagi 16. člena odloka o podelitvi koncesije
za obvezno lokalno gospodarsko javno služ-
bo pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka v Občini Kungota (Ur.
l. RS, št. 43/96) objavljamo

javni razpis
za podelitev koncesije za dimnikarsko

službo
1. Koncesija se podeljuje za območje Ob-

čine Kungota.
2. Interesenti za podelitev koncesije mo-

rajo izpolnjevati pogoje, določene z odlo-
kom o podelitvi koncesije za obvezno lo-
kalno gospodarsko javno službo, pregledo-
vanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka (Ur. l. RS, št. 43/96).

3. Interesenti morajo k vlogi za podelitev
koncesije priložiti naslednje dokumente;

– registracijo podjetja oziroma registra-
cijo samostojnega podjetnika za navedeno
dejavnost,

– reference, da so usposobljeni za oprav-
ljanje dejavnosti,

– cenik dimnikarskih storitev, po ele-
mentih iz razpisne dokumentacije,

– program izvajanja dimnikarske službe
na območju Občine Kungota,

– dokazila, da razpolagajo z zadostnim
številom strokovnih kadrov za učinkovito
opravljanje razpisane dejavnosti.

4. Zraven navedenega v 3. točki tega
razpisa morajo ponudniki k vlogi predložiti
še naslednje izjave:

– da bo v primeru izbire spoštoval stro-
kovne, tehnične, organizacijske in razvojne
naloge dejavnosti, ter usmeritve občine,

– da bo opravljal storitve v skladu s cena-
mi, ki se določajo s postopkom, ki ga določa
zakon in v soglasju z Občino Kungota,

– da bo omogočil občini strokovni in fi-
nančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo
dela,

– da bo dosledno upošteval tehnične,
strokovne, organizacijske in druge standar-
de ter normative za opravljanje koncesioni-
rane dejavnosti.

5. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na občinskem uradu Občine
Kungota, Plintovec l, 220l Zg. Kungota pri
Trobas Marjani.

6. Interesenti morajo vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev posredovati Občini
Kungota, Plintovec l, 2201 Zg. Kungota.

Vloge pošljete v zaprti kuverti z oznako
“javni razpis - koncesija za dimnikarsko
službo - Ne odpiraj” v 15-tih dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.

Javno odpiranje ponudb bo prvi delov-
nik po poteku razpisnega roka, ob 13. uri v
prostorih občine.

7. Vse nepravilno vložene in nepopolne
ponudbe ne bodo upoštevane.

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

Občina Kungota

Št. 12/97 Ob-262

Javni razpis
za izbiro izvajalca storitve “Strokovna
pomoč in svetovanje pri vzpostavitvi

sistema kakovosti v ELES”
1. Splošni razpisni pogoji
1.1. Predmet razpisa
Elektro Slovenija, javno podjetje za pre-

nos električne energije, Hajdrihova 2, Ljub-
ljana razpisuje naslednja dela: “Strokovna
pomoč in svetovanje pri vzpostavitvi siste-
ma kakovosti v ELES”.

1.2. Splošna navodila
Na razpis se lahko javijo ponudniki s

sedežem poslovanja v Sloveniji.
Vsak ponudnik lahko ponudi le eno po-

nudbo in ne sme sodelovati kot podizvaja-
lec pri drugi ponudbi.

Vsak ponudnik lahko v ponudbi ponudi
celotni projekt ali posamezne naloge v ok-
viru projekta navedene v točki 3.6.

Naročnik si pridržuje pravico, da za iz-
vedbo projekta angažira enega ali več po-
nudnikov za izvedbo kompletnega projekta
ali za izdelavo nalog v okviru projekta.

Na razpis se ne more prijaviti in sodelo-
vati v postopku družba oziroma podjetje,
katerega družabnik, večinski delničar, po-
slovodja ali član uprave je delavec ELES ali
njegov ožji družinski član.

1.3. Navodila za sestavo ponudbe
Ponudnik mora opremiti svojo ponudbo

v skladu z razpisnimi pogoji. Ponudba mora
vsebovati naslednje elemente, ki naj bodo
razvrščeni po naslednjem vrstnem redu:

1. Izpolnjen prijavni obrazec.
2. Dokazila o registraciji dejavnosti iz-

vajalca (izpisek iz sodnega registra).
3. Obrazca BON 1 in BON 2 oziroma

ustrezen drug dokument o boniteti (obrazec
BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni).

4. Varščina za resnost ponudbe.
5. Cenik storitev, vrednostno opredelje-

na specifikacija del in končna cena.
6. Reference kadrov svetovalne organi-

zacije.
7. Reference izvedenih projektov sveto-

valne organizacije.
8. Vzorec pogodbe.
9. Specifikacijo nalog (točka 3.6. do

3.8.).
Če ponudba ne vsebuje vseh zgoraj na-

vedenih elementov in ni sestavljena po zah-
tevanem vrstnem redu, ima naročnik pravi-
co izločiti ponudbo iz nadaljnje obravnave.

1.4. Vrednotenje - kriterij ocenjevanja
ponudb

Zaradi analize ponujenih rešitev mora
ponudba omogočiti primerjanje cen, rokov,
opcij, referenc, organizacijskega pristopa in
optimalne dinamike izvedbe projekta.

Prednost pri izbiranju bodo imeli ponud-
niki, ki bodo ponudili za naročnika ugod-
nejše pogoje po naslednjih vidikih: konku-
renčno ceno ali dokazano večjo kakovost;
boljšo boniteto ponudnika; boljše reference
za tovrstna dela; boljše reference kadrov
(ustrezna strokovna usposobljenost); fiksno
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ceno do izpolnitve vseh pogodbenih obvez-
nosti; čim daljši plačilni rok, kredit pod
ugodnimi pogoji; plačilo s kompenzacijo
preko neposrednih uporabnikov električne
energije (Talum, Kidričevo, Železarne Rav-
ne, Štore, Jesenice, TD Ruše), ki jo zagoto-
vi ponudnik brez dodatnih stroškov.

1.5. Varščina za resnost ponudbe
Ponudbi mora biti priložena varščina za

resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
cene. Za varščino ponudnik izstavi akceptni
nalog, ki naj vsebuje: datum izdaje, znesek
varščine, namen nakazila, žig ponudnika in
podpis pooblaščenih oseb. Akceptni nalog
naj bo izdan brez datuma dospetja.

Akceptnemu nalogu mora biti priloženo
pooblastilo za izpolnitev akceptnega naloga
in fotokopija podpisnega kartončka, iz kate-
rega so razvidni pooblaščeni podpisniki po-
nudnika.

Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil
akceptni nalog po podpisu pogodbe, ostalim
ponudnikom pa po izdaji odločbe o izbiri
najugodnješega ponudnika.

1.6. Reference kadrov svetovalne orga-
nizacije

Svetovalna organizacija naj prikaže svo-
jo notranjo organiziranost in število sode-
lavcev. Za strokovnjake svetovalne organi-
zacije, ki bodo vključeni v svetovanje ELES
naj priloži potrdila o njihovi strokovni us-
posobljenosti, oziroma njihove osebne več-
letne reference. Prednost imajo organizaci-
je, ki se več kot 5 let aktivno ukvarjajo z
uvajanjem sistemov po ISO 9000 in lahko
dokažejo svojo vključenost v razvoj in apli-
kacijo Evropskega modela poslovne odlič-
nosti.

1.7. Reference izvedenih projektov sve-
tovalne organizacije

Svetovalna organizacija naj navede do-
sedanje reference pri svetovanju in uspo-
sabljanju za uvedbo sistema standardov ISO
9000 ter sistema TQM za zadnjih 5 let, or-
ganizacijsko strukturo in število razpolož-
ljivih kadrov.

1.8. Dodatna pojasnila
Med razpisom dobijo zainteresirani ponud-

niki vsa potrebna dodatna pojasnila in infor-
macije pri Antonu Luskovcu, ELES, Hajdri-
hova 2, Ljubljana, tel. št. 061/125-03-33.

1.9. Dostava ponudbe
Ponudbo z zahtevanimi podatki in prilo-

gami je potrebno poslati v treh izvodih v
zaprti ovojnici na naslov: Elektro Slovenija
d.o..o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče ELES, III. nadstropje, soba št 3 C 5.

Na ovojnici mora biti vidno označen na-
slov ponudnika in oznaka: “Javni razpis -
Strokovna pomoč in svetovanje pri vzposta-
vitvi sistema kakovosti v ELES, - Ne
odpiraj”.

Ponudbe je potrebno dostavite najkasneje
do 3. 3. 1997 do 12. ure. Ponudbe, ki bodo
prispele kasneje, komisija ne bo obravnavala
in jih bo zapečatene vrnila ponudniku.

Odpiranje ponudb bo istega dne, 3. 3.
1997, ob 12.15 v IV. nadstropju, v mali
sejni sobi nasproti dvigala na Hajdrihovi 2
v Ljubljani.

Ni nujno, da je najcenejša ponudba tudi
najugodnejša.

Naročnik bo izdal vsem ponudnikom ob-
vestilo o izboru najugodnejšega ponudnika
v roku 45 dni.

2. Komercialni in finančni pogoji razpisa
2.1. Cena
Ponudnik mora prikazati cene po posa-

mezno funkcionalno zaključenih sklopih na-
log posamično in skupno.

Cene v ponudbi morajo biti izražene v
tolarjih in fiksne v času opcijskega roka, t.j.
45 dni od datuma, določenega za dostavo
ponudbe.

V primeru, da cene niso fiksne do izpol-
nitve vseh pogodbenih obveznosti, se razli-
ka v ceni obračunava na podlagi rasti sred-
njega tečaja DEM Banke Slovenija od dne-
va poteka opcijskega roka do datuma izsta-
vitve posameznih situacij.

2.2. Način obračunavanja storitev in pla-
čilni pogoji

Obračun storitev bo do višine 80% po-
godbene vrednosti glede na stopnjo oprav-
ljenih storitev ter na podlagi mesečno iz-
stavljenih in potrjenih situacij, 20% pogod-
bene vrednosti pa bo naročnik plačal po
izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti do-
bavitelja.

Mesečni finančni obračun dela naj bo
vezan na merljive vsebinske aktivnosti. Te-
meljna terminska enota so delovni dnevi.

Dobavitelj je dolžan naročniku dostav-
ljati situacije v dveh izvodih. Naročnik bo
poravnal račun oziroma situacijo v roku naj-
manj 30 dni od datuma njegove izstavitve.

Kolikor naročnik ne prizna celotnega
zneska predloženega računa oziroma situa-
cije, je upravičen pridržati izplačilo le spor-
nega dela obračuna, nesporni del pa je dol-
žan plačati. O morebitnem spornem znesku
mora naročnik obvestiti izvajalca 15 dni po
prejemu računa oziroma situacije.

Podrobna določila bodo definirana ob
sklepanju pogodbe.

3. Specifikacija nalog
3.1. Predmet javnega razpisa
Strokovna pomoč in svetovanje pri iz-

vedbi projekta “Uvajanje sistema kakovosti
v ELES”. Dela morajo biti izvedena po zah-
tevah standarda ISO 9000 in E.F.Q.M.
vključno do izdaje certifikata, ki ga dode-
ljuje pooblaščena revizorska institucija.

3.2. Osnovna izhodišča
Dejavnosti javnega podjetja so:

– E/40.104 Prenos elektrike,
– F/45.21 Splošna gradbena dela,
– F/45.31 Električne instalacije,
– F/45.34 Izdelava TK inštalacij pri

gradnji,
– I/64.20 Telekomunikacije,
– J/65.23 Drugo finančno

posredništvo,
– K/70.20 Dajanje lastnih

nepremičnin v najem,
– K/74.204 Drugo projektiranje

in tehnično svetovanje,
– K/74.30 Tehnično preizkušanje

in analiziranje,
– M/80.301 Višješolsko izobraževanje,
– M/80.422 Drugo izobraževanje,
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike.

Prenos elektrike opravlja javno podjetje
kot gospodarsko javno službo.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka
opravlja javno podjetje tudi dopolnilne de-
javnosti, ki pripomorejo k uresničevanju os-
novne dejavnosti.

3.3. Obvladovanje kakovosti

Sistem celovitega obvladovanja kakovo-
sti se postavlja z zahtevo, da naj kakovost
postane del poslovne strategije in postavlja-
jo v ospredje naslednje smotre:

sistematično načrtovanje in stalno izbolj-
ševanje kakovosti poslovanja, spremljanje
in zmanjševanje stroškov, preprečevanje na-
pak, postavitev učinkovitega informacijske-
ga sistema kakovosti, izobraževanje za ka-
kovost, motiviranje zaposlenih za dosega-
nje visoke stopnje kakovosti, določitev od-
govornosti za kakovost, nadzor in presoja
sistema kakovosti v ELES.

3.4. Cilji projekta
S tem projektom želimo doseči sistem

dela v skladu z zahtevami vzpostavitve si-
stema kakovosti v ELES (ISO 9000,
TQM ...) ter na tej osnovi pridobiti cetrifi-
kat pooblaščene institucije. Hkrati želimo s
tem pridobiti izhodiščne pogoje za nadalj-
nje izboljšanje sistema kakovosti.

3.5. Podatki o lokacijah izvajanja stori-
tve

Republika Slovenija, večinoma Ljublja-
na, občasno druge lokacije.

3.6. Predlog projekta in naloge svetoval-
ne organizacije

Svetovalna organizacija mora zagotoviti
izvedbo cilja v podtočki 3.4. Svetovalna or-
ganizacija naj v ponudbi poda svoj predlog
izvedbe projekta. Pri tem naj specificira ka-
ko pristopiti k reševanju nalog in katere ko-
rake znotraj vsake naloge je potrebno reali-
zirati za uspešno pridobitev certifikata.

Za vsako tako nalogo naj svetovalna or-
ganizacija navede kakšen bo njen prispe-
vek. Ponudba mora vsebovati predloge iz-
vajanja za naštete naloge:

– postavitev in uvajanje sistema celovi-
tega obvladovanja kakovosti,

– dokumentiranje sistema celovitega ob-
vladovanja kakovosti v obliki poslovnika
kakovosti in v referenčnih dokumentih,

– izdelava in izvedba potrebnega progra-
ma izobraževanja oziroma usposabljanja za
vodstvo ELES in ključne izvajalce,

– izvedba seminarja za notranjo presojo
sistema kakovosti.

3.7. Način in obseg sodelovanja
Svetovalna organizacija naj v ponudbi

poda podroben terminski plan, dopoljnen z
aktivnostmi ter potrebnimi človeškimi viri
in finančnimi sredstvi za uspešno dokonča-
nje projekta v planiranem roku.

Pri tem naj:
– upošteva zahteve za vzporedno pote-

kanje aktivnosti v posameznih organizacij-
skih enotah s pomočjo ustreznega števila
izvajalcev s strani svetovalne organizacije v
sodelovanju z notranijimi izvajalci ELES,

– opredeli število potrebnih delovnih dni
v mesecu, kot temeljni terminski enoti,

– upošteva, da bo večino izvedbene do-
kumentacije po nasvetu svetovalne organi-
zacije izdelal naročnik sam.

Vsebinski okvir projekta naj zajema na-
slednje sklope:

– izdelava investicijsko tehnične doku-
mentacije in nabava elektroenergetske opre-
me,

– organizacija nadzora kakovosti dela
zunanjih izvajalcev,

– delovanje informacijskega sistema,
– delovni procesi po posamičnih organi-

zacijskih enotah in pri izvajanju projektov,
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ki so v skladu z organizacijskimi struktu-
rami.

3.8. Koncept dokumentiranja
Svetovalna organizacija naj navede svoj

koncept dokumentiranja. Pogoj je vzposta-
vitev sistema z minimalno dokumentacijo,
kar je tudi eno od meril uspešnosti svetova-
nja. Dokumentacija mora omogočati eno-

stavno računalniško obdelavo v informacij-
skem sistemu, enostavno in hitro spreminja-
nje in razne obdelave. V ta namen svetoval-
na organizacija lahko ponudi ustrezno pro-
gramsko orodje v okolju, ki ustreza obstoje-
čemu sistemu naročnika.

ELES, Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

ELEKTRO SLOVENIJA d.o.o.

Hajdrihova 2,

1000 LJUBLJANA

PRIJAVNI OBRAZEC

IME PONUDNIKA

__________________________________________________________________________

Pooblaščeni zastopnik ponudnika:

__________________________________________________________________________

Pooblaščena oseba ali služba ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s ponudbo:

__________________________________________________________________________

Telefon: ____________________________ telefax: _________________________________

Vrednost ponudbe z vključenim odstotkom prometnega davka:

___________________________________________________________________________

Veljavnost ponudbe

PONUDBA VELJA DO ________________________

Podpisani potrjujemo, da smo seznanjeni in se strinjamo z razpisnimi pogoji za Strokovno pomoč in svetovanje pri

vzpostavitvi sistema kakovosti v ELES

Žig: PONUDNIK

..............................................

V ............................., dne ............................

Št. 012-1/97-02 Ob-268

Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško
na podlagi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil  (Ur.  l.  RS,  št.  28/93  in  19/94)
objavlja

javni razpis
za  izbiro  izvajalca  za  oddajo  del:

dobava in montaža športne opreme male
telovadnice v Osnovni šoli Sedraž

1. Investitor: Občina Laško, Mestna uli-
ca 2, Laško.

2. Predmet razpisa je: dobava in monta-
ža športne opreme male telovadnice v Os-
novni šoli Sedraž, v naslednjem obsegu:

– vgrajena športna oprema,
– premična športna oprema,
– dvoranska oprema za športne igre.
3. Dela so opredeljena v razpisni doku-

mentaciji, ki jo ponudniki dvignejo (ob plači-
lu materialnih stroškov 10.000 SIT), projekt-
no dokumentacijo na vpogled in eventuelne
dodatne informacije pa dobijo v ponedeljek,
sredo in petek od 7. do 10. ure v 10 dneh po
objavi razpisa na Občini Laško, Mestna ulica
2, na Oddelku za družbene dejavnosti, pri Kra-
šovec Jožetu, tel. 063/731-122.

4. Orientacijska vrednost del je 3,2 mio
SIT, orientacijski rok 45 dni od uvedbe v
delo.

5. Investitor si pridržuje določiti even-
tualno manjši obseg del od razpisanega z
ozirom na razpoložljiva sredstva. V tem pri-
meru ponudniki nimajo pravice do uveljav-
ljanja odškodnine iz tega naslova.

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

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– možnost kreditiranja investicije ali za-

mik plačila oziroma drugi komercialni po-
pusti,

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje tovrstne dejavnosti po 4. oziroma 75.
členu zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93 in 29/94),

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti, ki bi vplivale na us-

pešnost izvedbe.
8. Rok za dostavo ponudb je 30 dni od

objave javnega razpisa v zaprti ovojnici z
oznako: Oprema telovadnice Osnovne šole
Sedraž – ponudba, – “Ne odpiraj” v tajniš-
tvo urada župana Občine Laško, ali poslati
na naslov Občina Laško, Mestna ulica 2.

9. Odpiranje ponudb bo tretji delovni dan
po izteku razpisa ob 10. uri v sejni dvorani
Občine Laško.

10. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb, komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.

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

Občina Laško

Ob-269

Mestna občina Novo mesto, Seidlova ce-
sta 1, objavlja na podlagi 4. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

javno-mnenjske ankete
1. S tem razpisom se iščejo najugodnejši

izvajalci, ki so usposobljeni za opravljanje
javno-mnenjskih anket.
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2. Predmet razpisa je izdelava jav-
no-mnenjske ankete o uvedbi samoprispev-
ka na območju Mestne občine Novo mesto,
ločeno po krajevnih skupnostih, po vzorcu.

3. Cena za izvedbo ankete je 500.000
SIT.

4. Predvideni rok pričetka raziskave je
takoj po sklenitvi pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, dokončanje raziskave pa v ro-
ku 30 dni po podpisu pogodbe.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-

nosti,
– reference.
6. Naročnik bo izvajalcu dostavil vpra-

šanje in demografske podatke.
Vprašalnik bo obsegal od 1-3 vprašanja,

ki jih bo izvajalec prilagodil standardom
telefonskega anketiranja.

7. Ponudba mora vsebovati elemente v
skladu z 12. členom odredbe o postopkih za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil. Ponudbi mora biti priloženo doka-
zilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
ki ne sme biti starejše od 90 dni.

8. Nepravočasno prispelih ponudb, ne-
pravilno opremljenih oziroma oddanih po-
nudb komisija ne bo odpirala in jih bo vrni-
la ponudniku neodprte.

9. Rok za oddajo ponudbe je deseti dan
po objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, če
je zadnji dan praznik ali dela prosti dan je
rok za oddajo ponudb naslednji delovni dan,
na naslov Uprava Mestne občine Novo me-
sto, Seidlova cesta 1.

Ponudba mora biti v ovojnici zapečatena
in označena: “Ne odpiraj - razpis -
javno-mnenjska anketa.”

10. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po preteku roka za oddajo po-
nudb, ob 12. uri v sejni sobi št. 67/II. Mest-
ne občine Novo mesto, v Novem mestu,
Seidlova cesta 1.

11. Ponudniki lahko pridobijo dodatne
informacije v zvezi z javnim razpisom pri
tajniku občine Martini Vrhovnik, telefon
068/317-254.

12. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 10 dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

Mestna Občina Novo mesto

Št. 5/97 Ob-279

Splošna bolnišnica “dr. Franca Dergan-
ca” Nova Gorica, p.o., Šempeter pri Gori-
ci, Padlih borcev 13, objavlja na podlagi
odredbe in spremembe 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 najugodnejšega ponudnika za

nakup, dobavo in montažo CT
rentgenskega aparata, laserskega

imagerja s temnico in dveh ultrazvočnih
aparatov

I. Naročnik: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, p.o., Šem-
peter pri Gorici, Padlih borcev 13.

II. Predmet razpisa: izbira najugodnej-
šega ponudnika za nakup, dobavo in monta-
žo razpisane medicinske opreme.

1.
a) Računalniški tomograf (CT):
– moč sistema generator – cev vsaj

30 Kw,
– spiralna tehnologija,
– za spiralo je potrebno podati maksi-

malni protokol (čas trajanja ekspozicije,
mA, Kv),

– čas ekspozicije za 360 stop. mora biti
krajši od 1,5 sek,

– cev naj ima vsaj 3 MHU toplotne ka-
pacitete, poda naj se tudi krivulja hladilne
sposobnosti,

– programska oprema za dinamično ske-
niranje, MPR, 3D rekonstrukcije SSD, 3D
angio z MIP algoritmom,

– podati je potrebno opremo za arhivira-
nje (MOD, DAT),

– za RTG cev mora biti definirana cena
za nadomestno RTG cev, garancija na dolo-
čeno št. scanov oziroma scansekund, tip ga-
rancije (popolna ali pro rata temporis) mož-
nost popolne garancije za obdobje dveh let,

– za CT naj ponudnik poda kvaliteto to-
ka, ki je potrebna za napajanje CT aparata in
na osnovi ogleda v bolnišnici vključi vso
eventualno potrebno opremo, ki zagotavlja
delovanje CT (UPS, stabilizator) v ponudbo,

– kot opcijo ponuditi tudi samostojno de-
lovno postajo z ustreznim softwarejem in
sistemom za arhiviranje (MOD, DAT).

b) Laserski imager s pripadajočo razvi-
jalno temnico in avtomatskim mešalcem za
kemikalije (namesto mokrega postopka je
možno ponuditi suh postopek):

– razvijalna oprema mora biti v celoti
kompatibilna z izbranim CT aparatom,

– omogočati mora vse formate, ki jih
omogoča CT,

– na imagerju naj bodo vsaj dva vhoda,
definirati tudi možnost in število dodatnih
vhodov (video, digitalni) za priklop drugih
slikovnih aparatov (npr. UZ, RTG).

c) Ponudbi za opremo pod točkama a) in
b) morata biti:

– izdelani za posamezne komponente
oziroma opcije čimbolj podrobno,

– definiran mora biti obseg šolanja za
osebje bolnišnice (rentgenelogi, operaterji,
tehnično osebje), ki je v ceno vključen,

– oprema mora biti ponujena “ključ v
roke” z vključeno dobavo in montažo v pro-
storih bolnišnice in izdelavo ustreznih pro-
jektov za gradbeno-obrtniška in instalacij-
ska dela potrebna za namestitev.

2. Sodobni UZ aparat za kardio vasku-
larno diagnostiko z barvnim Dopplerjem:

a) Aparat mora imeti naslednje karakte-
ristike:

– omogočati mora visoko ločljivost pri 2
D/1D prikaz,

– imeti mora vgrajeno možnost energij-
skega prikaza (COLOR POWER ANGIO),

– osnovna konfiguracija mora omogoča-
ti natančno analizo gibanja srčnih sten v
realnem času,

– biti mora mobilen,
– omogočati mora priključitev transezo-

fagealne sonde (multiplane) in imeti mož-
nost nadgradnje s kliničnimi in sistemskimi
opcijami,

– po možnosti mora biti aparat zasnovan
na digitalni tehnologiji in omogočati širo-
kopasovni (BROAD BAND) ali multrifrek-
venčni način delovanja,

– v ponujeni ceni mora biti vključeno
redno posodabljanje softwareja,

– aparat mora omogočati arhiviranje na
digitalnem mediju (po možnosti DICOM
standard).

b) Aparat naj bo ponujen z naslednjimi
sondami:

– sonda za srčno žilno diagnostiko odras-
lih (barvni Doppler, PW, CW),

– sonda za srčno žilno diagnostiko otrok
(barvni Doppler, PW, CW),

– sonda za diagnostiko perifernega oži-
lja.

c) Aparat naj bo ponujen z naslednjo
opremo za dokumentacijo:

– MO disk,
– VHS rekorder in video izhod,
– črno-beli video termalni printer,
– izhod za PC računalnik z možnostjo

obdelave in izpisa na barvnem INK JET
printerju.

d) Ponudba za opremo pod 2. točko mo-
ra biti:

– izdelan za posamezne komponente ozi-
roma opcije čimbolj podrobno,

– definiran mora biti obseg šolanja za
zdravstveno in tehnično osebje, ki je v ceno
vključeno.

3. Sodobni UZ aparat za diagnostiko ab-
domna in mehkih delov (SMALL PARTS) z
barvnim Dopplerjem

a) Aparat mora imeti naslednje karakte-
ristike:

– aparat mora omogočati visoko ločlji-
vost pri 2 D prikazu,

– imeti mora vgrajeno možnost energij-
skega prikaza (COLOR POWER ANGIO),

– biti mora mobilen,
– omogočati mora nadgradnjo s klinični-

mi in sistemskimi opcijami,
– po možnosti mora biti zasnovan na di-

gitalni tehnologiji in omogočati široko pa-
sovni (BROAD BAND) ali multifrekvenčni
način delovanja. Aparat mora omogočati ar-
hiviranje na digitalnem mediju (po možno-
sti DICOM standard).

b) Aparat naj bo ponujen z naslednjimi
sondami:

– konveksna sonda za abdominalno diag-
nostiko z barvnim Dopplerjem (2 D, PW),

– linearna sonda za diagnostiko gineko-
loških organov, prostate in rektuma z barv-
nim Dopllerjem (2 D, PW),

– endokavitarna sonda za diagnostiko gi-
nekoloških organov, prostate in rektuma z
barvnim Dopplerjem (2D, PW),

– vse sonde morajo biti opremljene s pri-
borom za biopsijo tkiv.

c) Aparat naj bo ponujen z naslednjo
opremo za dokumentacijo:

– MO disk,
– VHS rekorder in video izhod,
– črno-beli video termalni printer,
– izhod za PC računalnik z možnostjo

obdelave in izpisa na barvnem INK JET.
d) Ponudba za opremo pod 2. točko mo-

ra biti:
– izdelana za posamezne komponente

oziroma opcije čimbolj podrobno,
– definiran mora biti obseg šolanja za

zdravstveno in tehnično osebje, ki je v ceno
vključeno.

Ponudniki morajo pred dokončno izbiro
opraviti paralelno demonstracijo aparatov v
bolnišnici.
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III. Orientacijska vrednost opreme zna-
ša 150,000.000 SIT.

IV. Pogoji razpisa:
– enoletna garancija,
– za  dobavljeno  opremo  mora  biti

dostavljena kompletna tehnična dokumen-
tacija, vključno servisni priročnik in us-
trezne javne listine z veljavnostjo v Slo-
veniji,

– servis mora biti zagotovljen v Sloveni-
ji, izbrani dobavitelj bo moral v garancijski
dobi na poziv uporabnika odpraviti napake
v najkrajšem možnem času in tako, da ne bo
motil obratovanja. Naročnik ima pravico na-
pake v grancijski dobi odpraviti sam (z dru-
gim izvajalcem) v primeru, da jih ne bo
odpravil izbrani ponudnik v najkrajšem ča-
su. V ta namen bo ponudnik, če bo izbran za
najugodnejšega, predložil naročniku banč-
no garancijo oziroma bianco akceptni na-
log, kot jamstvo za odpravo napak v garan-
cijski dobi in kot jamstvo za eventualno
škodo nastalo zaradi nepravočasne izpolni-
tve pogodbene obveznosti servisiranja v ga-
rancijski dobi.

V. Elementi ponudbe morajo biti urejeni
po naslednjih točkah:

1. Podatki o ponudniku:
– firma oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– reference,
– bonitetna obrazca (BON-1 in BON-2),

ki ne smeta biti starejša od 30 dni,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom z enotnimi cenami na osnovi origi-
nalnega teksta naročnika in rekapitulacijo.
Ponudbene cene morajo biti fiksne za vso
opremo franko dobavljeno in zmontirano v
prostorih bolnišnice v Šempetru pri Gorici
in se ne morajo menjati.

Stroške uvoza je potrebno posebej spe-
cificirati, ker si naročnik pridržuje pravico,
da bo za opremo sam uvoznik;

– finančne in druge ugodnosti, ki jih nu-
di ponudnik naročniku,

– navedbo pooblaščene osebe ali službe
ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo,

– akceptni nalog v višini 20% vrednosti
ponudbe, kot jamstvo, da bo izbrani ponud-
nik sklenil pogodbo za dobavo opreme.

2. Izjava ponudnika:
– da je ponujena oprema najnovejša, zad-

nje garancije in najboljše kvalitete v skladu
z evropskimi in ameriškimi strokovnimi
standardi, ustrezne listine naj bodo prilo-
žene,

– o garanciji za ponujeno opremo,
– o opravljanju servisiranja (kraj servisi-

ranja, max. odzivni čas odziva po javljanju
napak in max. čas za dobavo rezervnih de-
lov, poimenski seznam strokovnjakov za
servisiranje z navedbo izobrazbe in delov-
nih izkušenj, splošni servisni pogoji, vključ-
no s ceno servisne ure),

– dobavni rok vključno z montažo, ki se
naj šteje od podpisa pogodbe,

– način plačila, ki ne sme predvidevati
avansov, mora pa predvidevati možnost na-
kupa na kredit ali leasing za 5 letno ob-
dobje,

– o zagotovljenih navodilih za ravnanje
z opremo v slovenskem jeziku,

– o času veljavnosti ponudbe, ki pa ne
more biti krajši od 60 dni od dneva odpira-
nja ponudb,

– da se v celoti strinja z razpisnimi po-
goji ter da bodo ti pogoji v celoti sestavni
del pogodb in v primeru spora temeljni do-
kument, ki opredeljuje pogodbeno obvez-
nost.

Naročnik si pridržuje pravico, da zavrže
ponudbo, ki ne bo urejena v naštetem vrst-
nem redu in če ne bodo vse listine in strani
ponudbe podpisane od pooblaščene osebe
ponudnika.

VI. Kriteriji za izbor najugodnejšega po-
nudnika ob zagotovljeni visoki tehnični kva-
liteti opreme so:

1. cena,
2. način plačila,
3. garancija za opremo,
4. reference,
5. odzivni čas in kvaliteta servisa,
6. dobavni rok vključno z montažo,
7. druge posebne ugodnosti.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo pris-

pele ponudbe obravnaval ločeno za postav-
ke 1a, 1b, 2 in 3 ter sklepal tudi ločene
pogodbe.

VII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-
be v zaprtih kuvertah, na naslov: Splošna
bolnišnica “dr. Franca Derganca”, p.o.,
Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13, z
oznako “Ne odpiraj” za razpisno komisijo
za dobavo CT in UZ opreme.

Ponudbe morajo biti poslane s priporo-
čeno pošto ali oddane osebno proti potrdilu.
S kuverte mora biti razvidna firma in sedež
ponudnika.

Če se kateri od ponudnikov odloči za
več alternativnih ponudb (za posamezne po-
stavke – 1a, 1b, 2, 3, kombinacijo, paket
opreme), naj bo vsaka v svoji ovojnici.

VIII. Rok za oddajo ponudb je 24. 2.
1997 do 11. ure.

Za pravočasno prispele ponudbe bodo
veljale tiste, ki bodo do te ure prispele po
pošti ali bile oddane osebno. Kasneje pris-
pele ponudbe se ne bodo obravnavale.

IX. Javno odpiranje ponudb bo 24. 2.
1997 ob 13. uri v medicinski knjižnici, v
novi stavbi bolnišnice.

Na javnem odpiranju ponudb lahko po-
nudnike zastopajo samo osebe, ki imajo s
sabo pisno pooblastilo.

X. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 45 dni od datuma odpiranja ponudb.

XI. Naročnik si pridržuje pravico, da za-
radi morebitnih tehničnih težav pri krediti-
ranju izpelje nabavo z odlogom, sporazum-
no z izbranim ponudnikom.

Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca” Nova Gorica

Šempeter pri Gorici

Št. 139/1-97 Ob-280

Ponovni javni razpis
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet javnega razpisa je: nabava in

dobava stroja buldožer za ravnanje odpad-
kov na komunalni deponiji.

Zahteve investitorja:
– teža do 16 ton,
– klimatizirana kabina,

– prirejeno za delo na komunalni deponiji.
3. Ponudba mora zadoščati tehničnim po-

gojem varnosti, mora imeti predpisane ate-
ste, zagotovljen servis z navedbo lokacije in
rezervne dele. Cena mora biti podana v SIT,
fco JP Komunala Kranj, vključno z vsemi
dajatvami in stroški do registracije.

4. Okvirna vrednost: 16,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: prvi kvartal

1997.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni. Za samostojne podjetnike potrjena
davčna napoved za zadnje davčno obdobje,

– cena, ki mora biti izražena v SIT, z
vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji (naročnik je pripravljen
nuditi največ 30% avansa, ob pogoju, da je
cena v dobavnem roku fiksna),

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale kar je

zahtevano, bo naročnik izločil iz nadaljnje
obravnave.

7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
do 10. 2. 1997 do 12. ure.

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

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

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

Podrobnejše informacije lahko ponudniki
dobijo na zgornjem naslovu pri Stružniku.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Št. 139/1-97 Ob-281

Javni razpis
1. Naročnik: Javno podjetje Komunala

Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet javnega razpisa je: nabava in

dobava smetarskega vozila.
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3. Zahteve investitorja:
– dvoosna šasija z ABS zavornim siste-

mom,,
– moč motorja do 240 KW – EURO 2,
– volumen prostora za odpadke 12–14 m3,
– stiskanje kontinuirno 1:6,
– vodotesna izvedba kesona in zbirnega

jaška,
– nastavljivi ciklus praznenja posod od 8

sek. naprej za posode od 120–900 litrov, z
možnostjo otresanja,

– nakladalni mehanizem nastavljiv za
različne višine zabojnikov, izveden z dvoj-
nim cilinderskim sistemom,

– vozilo opremljeno z zvočnim signalom
za vzvratno vožnjo ali opremljeno s kame-
ro,

– dvojne stopnice z evropskim varnost-
nim sistemom,

– pribor za ročno čiščenje,
– varnostni ventil maksimalnega pritiska

na hidravličnih instalacijah,
– možnost za dodatno montažo pralne

naprave.
4. Okvirna cena: 20,000.000 SIT.
5. Predvideni dobavni rok: prvi kvartal

1997.
6. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji (za pravne ose-

be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od 3 mese-
cev, za samostojne podjetnike pa priglasi-
tev pri davčnem organu),

– bonitetne obrazce, ki niso starejši od
30 dni, za samostojne podjetnike potrjena
davčna  napoved  za  zadnje  davčno  ob-
dobje,

– končna cena mora biti izražena v SIT,
z vključenim prometnim davkom,

– plačilni pogoji (naročnik je pripravljen
nuditi največ 30% avansa, ob pogoju, da je
cena v dobavnem roku fiksna),

– dobavni rok,
– reference,
– opcijo ponudbe, ki ne sme biti krajša

od 30 dni,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
7. Merila:
– cena,
– plačilni pogoji,
– rok dobave,
– garancija,
– ugodnosti pri nudenju servisnih stori-

tev in nabavi rezervnih delov,
– reference,
– druge ugodnosti.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne zave-

zuje naročnika, da bi sprejel katerokoli po-
nudbo, niti v primeru, če ta ustreza pogojem
razpisa ali celo, če je ta najcenejša ali naju-
godnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja kateremuko-
li ponudniku za škodo, ki bi jo slednji utr-
pel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta.

9. Interesenti morajo oddati ponudbe na
naslov: Javno podjetje Komunala Kranj,
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, v
20 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS do 12. ure.

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

Predstavniki ponudnikov morajo imeti
pismena pooblastila za zastopanje.

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

Podrobnejše informacije lahko ponudni-
ki dobijo na zgornjem naslovu pri Stružni-
ku.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v 20 dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje Komunala, Kranj

Ob-282

Na podlagi 7. člena odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Duplek

javni razpis
za opravljanje prevozov učencev v OŠ

Duplek in OŠ Korena
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: opravljanje prevozov

učencev v OŠ Duplek in OŠ Korena za leto
1997.

3. Razpisna dokumentacija: zainteresira-
ni ponudniki lahko dvignejo razpisno doku-
mentacijo na sedežu naročnika vsak dan
med 8. in 12. uro.

4. Orientacijska vrednost naročila:
1,500.000 SIT.

5. Izbrani ponudnik bo pričel opravljati
prevoze s 1. 3. 1997 in jih bo opravljal do
30. 6. 1998.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– cena storitev oziroma prevozov,
– plačilni pogoji,
– reference, da je prevoznik usposobljen

za opravljanje tovrstnih storitev.
7. Zainteresirani ponudniki morajo po-

nudbe oddati najkasneje 17. dan po objavi
razpisa na naslovu naročnika, in sicer do
12. ure.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ku-
verti s pripisom “Ponudba za prevoze – Ne
odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvi na-
slednji delovnik po poteku razpisnega roka
ob 11. uri v prostorih naročnika.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 8 dni po poteku razpisnega roka.

Ob-283

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 izvajalca za sanacijo plazu v

Občini Duplek
1. Naročnik: Občina Duplek, Cesta 4. ju-

lija 106, Sp. Duplek.
2. Predmet razpisa: sanacija zemeljske-

ga plazu na LC 4111 Sp. Duplek – Korena
pri Hrastniku.

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 del znaša
16,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka del: februar
1997.

6. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

tovrstnih del,
– ustrezne reference o izvajanju del,
– cena,
– plačilni pogoji.
7. Ponudniki morajo oddati ponudbe v

roku 20 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe
se oddajo v zaprti ovojnici z označbo: “Ne
odpiraj – ponudba – javni razpis za plazo-
ve”.

Pravočasne bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov naročnika zadnji dan po
poteku razpisnega roka do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo prvi nasled-
nji delovnik po poteku razpisnega roka ob
12. uri v prostorih naročnika.

8. Komisija za izvedbo javnega razpisa,
ki jo je imenoval župan občine, nepopolnih
ponudb ne bo obravnavala.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 8 dni po poteku razpisnega roka.

Občina Duplek

Št. 1830-35-295 Ob-293

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Stanovanj-
ski sklad občine Maribor, Slovenska ulica
40, Maribor, objavlja

javni razpis
za nabavo pisarniške opreme

1. Naročnik: Stanovanjski sklad občine
Maribor, Slovenska 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: pisarniška oprema.
3. Orientacijska vrednost: 7 mio SIT.
4. Rok dobave: Najkasneje  do 31. 3.

1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena fco objekt zmontirano,
– roki dobave,
– plačilni pogoji,
– fiksnost ponudbene cene,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Ponudniki lahko dvignejo razpisano

dokumentacijo na Stanovanjskem skladu ob-
čine Maribor, Slovenska 40, Maribor, pri
Satlerju, telefon 062/225-261, 8 dni po ob-
javi razpisa.

7. Pisne ponudbe oddajte v zaprti kuver-
ti z oznako “Ponudba – Ne odpiraj”, z ozna-
ko pohištvo, 15 dni od objave v Uradnem
listu RS, na naslov: Stanovanjski sklad ob-
čine Maribor, Slovenska 40, 2000 Maribor.

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

9. Javno odpiranje ponudb bo peti dan
po oddaji ponudb, v sejni sobi Stanovanj-
skega sklada občine Maribor, Slovenska
40/I, ob 9. uri.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti
s seboj pooblastila za zastopanje.

11. Opcija ponudbe ne sme biti krajša od
30 dni.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
8 dneh po odpiranju ponudb.
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13. Naročnik se lahko odloči, da ne iz-
bere dobavitelja iz tega razpisa.

14. Naročnik  si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja proračunskih sredstev
z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
oziroma sklene pogodbo v obsegu razpo-
ložljivih sredstev.

Stanovanjski sklad občine Maribor

Št. 7083-2/97 Ob-294

Na podlagi 7. člena zakona o zdravstve-
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. l. RS, št. 9/92 in 13/93), v skladu z
odredbo o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) ter odredbo  o spremembi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
19/94). Ministrstvo za zdravstvo objavlja

javni razpis
za financiranje zdravstvenovzgojnih

akcij in gradiv za vzpodbujanje zdravih
življenjskih navad

1. Namen razpisa je spodbujanje aktiv-
nosti, ki služijo zdravemu načinu življenja,
uskladitev prizadevanj za razvoj, pripravo
in založništvo zdravstvenovzgojnih gradiv
ter zagotovitev smotrnosti porabe sredstev
za omenjene akcije in gradiva.

2. Predlogi zdravstvenovzgojnih akcij in
gradiv morajo izhajati iz specifičnih razmer
v Republiki Sloveniji ter se nanašati na ene-
ga izmed naslednjih prioritetnih področij:

– uveljavljanje in spodbujanje nekajenja,
– uveljavljanje in spodbujanje zdrave

prehrane,
– uveljavljanje in spodbujanje fizičnih

aktivnosti,
– preprečevanje nesreč in nezgod,
– preprečevanje nalezljivih bolezni.
3. Skupna vrednost zdravstvenovzgojnih

akcij in gradiv, ki so lahko odobrena po tem
razpisu, znaša 55,000.000 SIT.

4. Na razpis se lahko prijavijo:
– zdravstveni in drugi javni zavodi v Re-

publiki Sloveniji,
– organizacije in društva, ki imajo v svo-

jih programih opredeljeno varovanje in kre-
pitev zdravja,

– organizacije, ki se ukvarjajo z medij-
sko promocijo ter trženjem idej in storitev,

– posamezni zdravstveni delavci in so-
delavci,

– posamezni pedagoški delavci,
– oblikovalci oziroma samostojni kultur-

ni delavci in
– druge pravne osebe.
5. Predlagatelji naj pošljejo svoje pred-

loge v zaprti kuverti na Ministrstvo za
zdravstvo, Ljubljana, Štefanova 5, do 3.
marca 1997. Na ovojnico naj napišejo Raz-
pis – zdravstvena vzgoja.

6. Predlagatelji morajo v predlogu nave-
sti:

– svoje reference,
– kratek opis vsebine in oblike akcije

oziroma gradiva,
– namen in cilje akcije oziroma gradiva,
– obseg akcije oziroma naklado gradiva,
– ciljno populacijo,
– način izvedbe akcije,
– način razdeljevanja gradiva ciljni po-

pulaciji,
– rok izvedbe akcije oziroma gradiva,

– predvidene stroške in podrobno finanč-
no konstrukcijo.

V primeru, da se ponudba nanaša na več
samostojnih izdelkov, se mora vsak izmed
teh ovrednotiti posebej. Kolikor gre za sofi-
nanciranje pa mora biti to v ponudbi tudi
jasno izraženo.

7. Rok za dokončanje del, ki so predmet
tega razpisa je 30. november 1997, razen
zdravstvenovzgojnih akcij, ki so v obliki
projekta zasnovane za daljše časovno ob-
dobje.

8. Merila za izbiro ponudb:
– reference izvajalca,
– vseslovenski značaj akcije oziroma

gradiva,
– usklajenost z obstoječimi nacionalni-

mi prioritetami, programi in akcijami,
– inovativnost in izvirnost,
– kakovost in učinkovitost,
– stroški akcije oziroma gradiva.
9. Javno odpiranje prispelih ponudb bo v

sredo 5. marca 1997 ob 9. uri v sejni dvora-
ni Ministrstva za zdravstvo, Ljubljana, Šte-
fanova 5, pritličje.

10. Predloge bo proučila in strokovno
uskladila komisija Ministrstva za zdravstvo.

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

12. Na podlagi sprejetih stališč
Zdravstvenega sveta bo Ministrstvo za
zdravstvo sklenilo pogodbe s posameznimi
izvajalci, upoštevaje splošne pogoje, ki ve-
ljajo za porabnike sredstev iz proračuna Re-
publike Slovenije. Pogodbe se bodo podpi-
sovale z izvajalci takoj po sprejetju držav-
nega proračuna za tekoče leto. V primeru
dolgoročnejših akcij bomo vsebinsko in fi-
nančno realizacijo določali z letnimi pogod-
bami.

13. Ponudniki se lahko prijavijo na raz-
pis samo na osnovi izpolnjenega obrazca
ZV-MZ, ki je na razpolago v vložišču mini-
strstva v I. nadstropju, soba št. 22 vsak de-
lovnik med 8. in 13. uro.

Ministrstvo za zdravstvo

Št. 1753-9/97 Ob-296

MOP – Uprava RS za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana objavlja

razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Uprava RS za geofiziko objavlja raz-
pis za oddajo treh raziskovalnih nalog, in
sicer:

1.1. “Teoretične  osnove za Slovenski
predstandard EC 8 – 1.1 & 1.2” na področju
priprave osnov za zakonodajo;

1.2. “Testni primeri za projektiranje
konstrukcij na potresnih območjih” po zah-
tevah Slovenskega predstandarda EC 8 –
1.1 & 1.2 na področju potresnega inže-
nirstva;

1.3. “Ocenjevanje potresne nevarnosti,
I. faza” na področju inženirske seizmologije.

2. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete pri Saši Dumbovič, Ministrstvo za oko-
lje in prostor – Uprava Republike Slovenije
za geofiziko, Kersnikova 3, Ljubljana od 3.
do 7. februarja 1997.

3. Orientaciska vrednost naročila je po
razpisanih nalogah naslednja:

3.1. za nalogo pod točko 1.1., 1,300.000
SIT,

3.2. za nalogo pod točko 1.2., 1,100.000
SIT,

3.3. za nalogo pod točko 1.3., 1,800.000
SIT;

3.4. Izvajalec bo storitev opravil v dveh
delih.

3.4.1. 1. del obsega naslednje storitve:
3.4.1.1. “Teoretične osnove za Sloven-

ski predstandard EC 8 – 1.1 & 1.2” –
1. del; orientacijska vrednost je 500.000

SIT,;
3.4.1.2. “Testni primeri za projektiranje

konstrukcij na protestnih območjih”
1. del; orientacijska vrednost je 300.000

SIT;
3.4.1.3. “Ocenjevanje potresne nevarno-

sti, I. faza” 1. del; orientacijska vrednost je
500.000 SIT.

3.4.2. 2. del: obsega naslednje storitve:
3.4.2.1. “Teoretične osnove za Sloven-

ski predstandard EC 8 – 1.1. & 1.2” –
2. del; orientacijska vrednost je 800.000

SIT;
3.4.2.2. “Testni primeri za projektiranje

konstrukcij na potresnih območjih”
2. del; orientacijska vrednost je 800.000

SIT;
3.4.2.3. “Ocenjevanje potresne nevarno-

sti, I. faza” –
2. del; orientacijska vrednost je

1,300.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del je
4.1. 1. del: 5. marec 1997;
4.2. 2. del: 1. 7. 1997 oziroma 7 dni po

sprejetju proračuna RS za leto 1997.
5. Predvideni zaključek del je:
5.1. 1. del: 30. 5. 1997;
5.2. 2. del: 15. 11. 1997.
6. Naročnik bo najprej sklenil pogodbo

za storitve, navedene v 1. delu.
7. Za storitve, opredeljene v 2. delu, pa

bo naročnik sklenil dodatek k pogodbi ta-
koj, ko bodo zagotovljena proračunska sred-
stva v predvideni višini.

8. Rok za oddajo ponudbe je četrtek, 20.
februar 1997 do 12. ure v tajništvu Uprave
Republike Slovenije za geofiziko, Kersni-
kova 3, Ljubljana.

9. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek,
20. februarja 1997 ob 12. uri v prostorih
Uprave Republike Slovenije za geofiziko,
Kersnikova 3, Ljubljana.

10. Obvestilo o izbiri najugodnejšega po-
nudnika bo posredovano ponudnikom v ro-
ku 8 dni po odpiranju ponudb.

MOP – Uprava RS za geofiziko

Št. 04-03-591/1-97 Ob-299

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za nastavitev in

žigosanje mostnih tehtnic 50.000 kg
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je nastavitev

in žigosanje mostnih tehtnic.
3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-

nih del je 2,500.000 SIT. Pripadajoči pro-
metni davek je vključen v ceno.
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4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 1. 3. 1997. Predvideni rok dokonča-
nja del je 1. 4. 1997.

5. Dela se bodo izvajala v skladu s spe-
cifikacijo naročnika na lokacijah šestih ca-
rinarnic (Dravograd, Jesenice, Maribor,
Murska Sobota, Nova Gorica in Sežana).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisnih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 3. 2. do
13. 2. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 14. 2. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII: nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo kot čas vložitve ponudbe upošte-
val čas prispetja pošiljke na naslov naroč-
nika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno oz-
nako: “Ne odpiraj – ponudba javni razpis
za nastavitev in žigosanje mostnih teht-
nic”. Na hrbtni strani mora biti naslov po-
nudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 14. 2.
1997 ob 12. uri, v sejni sobi, XI. nadstrop-
je, Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji
za odpiranje ponudb predložiti pisna poob-
lastila  za  zastopanje  pri  odpiranju  po-
nudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročnik ima pravico
izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o
odločitvi naročnika glede izbire v roku 30
dni po odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upavi Re-
publike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Št. 04-03-592/1-97 Ob-300

Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96) in odred-

be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja Carinska uprava Republi-
ke Slovenije

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo tkanine za

letno carinsko uniformo
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa je izdelava

6.000 m tkanine za letno carinsko uniformo.
3. Orientacijska vrednost razpisanega de-

la je 9,000.000 SIT. Pripadajoči prometni
davek je vključen v ceno.

4. Predvideni rok pričetka del je takoj po
oddaji del oziroma podpisu pogodbe, pred-
vidoma 1. 3. 1997. Predvideni rok dokonča-
nja del je 1. 4. 1997.

5. Dobava tkanine za letno carinsko uni-
formo se bo izvršila na lokacijo proizvajal-
ca carinske uniforme.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– da ponudnik izpolnjuje in sprejema vse
zahteve iz razpisne dokumentacije in da so
vsa zahtevana dokazila in zahtevani podatki
vključeni v ponudbo – manjkajoča zahteva-
na dokazila in manjkajoči podatki bodo tol-
mačeni, kot da ponudnik ne izpolnjuje zah-
tev oziroma jih ne sprejema,

– da ima ponudnik sredstva, znanje in
izkušnje za izvedbo razpisnih del,

– da lahko ponudnik z navedbo referen-
ce potrdi opravljanje nalog, ki so predmet
javnega razpisa, v preteklih treh letih,

– da ponudnik sprejema pogodbo brez
zadržkov – to potrdi s podpisom vzorca po-
godbe,

– ponudbena cena.
Merila so navedena po padajočem vrst-

nem redu glede na pomen v postopku oce-
njevanja ponudb.

7. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo ob predložitvi pooblastila na
Carinski upravi Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130 (VII. nadstropje, vložišče – soba
709) v Ljubljani, vsak delovnik od 3. 2. do
12. 2. 1997 od 9. do 11. ure.

8. Ponudba mora biti poslana priporoče-
no do vključno 13. 2. 1997 do 9. ure ali
vročena osebno do istega roka na naslov:
Carinska uprava Republike Slovenije, Šmar-
tinska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vlo-
žišče – soba 709). Pri priporočenih pošilj-
kah se bo kot čas vložitve ponudbe upošte-
val čas prispetja pošiljke na naslov naroč-
nika.

9. Ponudnik mora ponudbeno dokumen-
tacijo predložiti v zaprtem ovitku. Na ovit-
ku mora biti naslov naročnika z vidno ozna-
ko: “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
za izdelavo tkanine za letno carinsko uni-
formo”. Na hrbtni strani mora biti naslov
ponudnika.

10. Javno odpiranje ponudb bo 13. 2.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi, XI. nadstrop-
je, Šmartinska 130, Ljubljana. Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo komisiji
za odpiranje ponudb predložiti pisna poob-
lastila  za  zastopanje  pri  odpiranju  po-
nudb.

Nepravilno opremljene in prepozno vlo-
žene ponudbe bo komisija za odpiranje iz-
ločila kot neveljavne. Naročni ima pravico

izločiti vse ponudbe, če ugotovi, da nobena
ne ustreza razpisu.

11. Ponudniki bodo obveščeni o odloči-
tvi naročnika glede izbire v roku 30 dni po
odpiranju ponudb.

12. Vse informacije v zvezi s tem razpi-
som dobijo ponudniki na Carinski upravi
Republike Slovenije, tel. 061/140-10-44, int.
21-92, Irena Bera, vsak delovnik med 9. in
11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Št. 72/97 Ob-301

Na osnovi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih na-
ročil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o
spremembi odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 19/94), objavlja Mestna
občina Celje

ponovni javni razpis
za projektiranje, PGD, PZI –

Podaljšanje kanala RZ 9 in del GZ 2 z
združitvenim objektom

1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg
Celjskih knezov 9, Celje.

2. Predmet razpisa: projektiranje, PGD,
PZI – Podaljšanje kanala RZ 9 in del GZ 2 z
združitvenim objektom.

3. Razpisno dokumentacijo, projektno
nalogo dobijo interesenti v roku 8 dni od
dneva objave javnega razpisa med 8. in 10.
uro na naslovu: Vodovod – Kanalizacija,
d.o.o., javno podjetja, Lava 2a, 3000 Celje,
pri Jožetu Spevanu ali Marku Planinšeku,
tel. 063/451-322 proti plačilu zneska za do-
kumentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR Vo-
dovod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje. Kompletna doku-
mentacija za naložbo bo v času razpisnega
roka na vpogled na istem mestu kot razpi-
sna dokumentacija.

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

5. Predviden pričetek del je marec 1997,
dokončanje pa v 60 dneh po pričetku.

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so: kvaliteta, cena, hitrost izvedbe
in reference iz področja razpisanih del.

7. Ponudba mora vsebovati vse elemente
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

8. Rok za oddajo ponudb je 17 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 17. 2.
1997 do 12. ure na naslov. Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, 3000 Celje.

Ponudniki morajo tudi v primeru oddaje
ponudbe priporočeno po pošti posredovati
ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projek-
ta: podaljšanje RZ 9, del GZ 2 z združitve-
nim objektom!”

9. Odpiranje ponudb bo v torek, 18. 2.
1997 ob 9. uri v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje – sejna soba. Pri odpiranju po-
nudb  morajo  imeti  prisotni  predstavniki
ponudnikov  pisna  pooblastila  za  zasto-
panje.
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10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-302

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in odredbe 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–Ma-
džarska železniška povezava” – izdelava
projekta PGD, PZI in PZR za čistilno na-
pravo in vodovod na skupni mejni postaji
Hodoš.

3. Lokacija: proga Puconci–Hodoš–dr-
žavna meja–skupna mejna postaja Hodoš.

4. Orientacijska vrednost del znaša
9,500.000 SIT.

5. Okvirni rok izvedbe: 3 mesece po pod-
pisu pogodbe.

6. 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 3. 2.
do 10. 2. 1997 med 8. in 10. uri, tel.
061/13-20-344.

Kupnina za razpisno dokumentacijo v
vrednosti 20.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-7014744.

Za kupce razpisne dokumentacije so na
voljo dodatne informacije pri Marku Brezi-
gar, dig., od 3. 2. do 10. 2. 1997 med 8. in
10. uro.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be

Merila za izbiro ponudnika so:
– cena;
– rok izvedbe;
– strokovna usposobljenost izvajalca;
– reference podjetja in zaposlenih pri iz-

vajanju podobnih del;
– 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 18. 2. 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 “Slovensko–
Madžarska železniška povezava” – izdela-
va projekta PGD, PZI in PZR za čistilno
napravo in vodov na skupni mejni postaji
Hodoš.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 2. 1997

ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Kolodvorska ulica 11, steklena dvo-
rana,  Ljubljana.  Upoštevane  bodo  le
tiste  popolne  ponudbe  v  skladu  z  razpi-
sno  dokumentacijo,  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

Št. 381-00-001/97-03/24 Ob-303

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
naloge: pregled cen in ostalih plačil

(taks, povračil, prispevkov, nadomestil
itd.), ki jih posamezni uporabniki
storitev na področju komunalnih
dejavnosti, energetike in prometa

plačujejo po posameznih občinah v
Sloveniji

1. Naročnik razpisa je Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,
Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).

2. Predmet  javnega  razpisa  je  pripra-
va  pregleda  cen  in  ostalih  plačil  (taks,
povračil,  prispevkov,  nadomestil  itd.),  ki
jih  posamezni  uporabniki  storitev  na
področju  komunalnih  dejavnosti,  energe-
tike in prometa plačujejo po posameznih
občinah v Sloveniji (v nadaljevanju: pre-
gled).

3. Uporabnik pregleda bo Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj.

4. Rok za izvršitev razpisane naloge je
največ 3 mesece po sklenitvi pogodbe z iz-
branim izvajalcem.

5. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 3 mio SIT.

6. Predvideni obseg dela:
– pregled vseh taks, povračil, prispev-

kov, nadomestil oziroma drugih plačil, ki
jih uporabniki komunalnih storitev plačuje-
jo v posamezni občini,

– način plačevanja in raven posameznih
plačil, ter skupna obremenitev posameznih
porabnikov komunalnih storitev s temi pla-
čili na mesec v posamezni občini,

– predložitev predpisov in drugih splo-
šnih aktov po občinah, ki so podlaga za
plačevanje plačil navedenih v prvi alinei,

– povzetek problematike.
7. Ponudba mora vsebovati najmanj:
– firmo in naslov ponudnika,
– kopijo veljavne registracije in obrazce

BON ne starejše od 30 dni,
– ime odgovorne osebe izvedbe pregle-

da,
– dokazila o usposobljenosti (reference),
– število in struktura zaposlenih,
– ime, naslov in telefon pooblaščene ose-

be, ki daje tolmačenja razpisovalcu v zvezi
s ponudbo,

– metodologijo in predviden časovni po-
tek dela, kot ga predvideva ponudnik,

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi, če bo izbran,

– specifikacijo cene  in morebitnih dru-
gih stroškov za naročnika,

– izjavo, da bo v primeru, če bo izbran
ob podpisu pogodbe izročil Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj akceptni nalog
v višini razpisane vrednosti, kot zavarova-
nje izvedbe pregleda,

– vzorec pogodbe,

– druga dokazila, za katera ponudnik me-
ni, da so pomembna za predstavitev po-
nudbe.

8. Naročnik bo pri izbiri izvajalca pre-
gleda upošteval predvsem naslednja merila:

– usposobljenost in reference ponudnika
na razpisanem področju dela,

– kadrovske in druge zmogljivosti po-
nudnika, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo
nalog,

– razčlenitev dela in celovitost metodo-
logije,

– računalniška podpora,
– ceno in plačilne pogoje.
9. Ponudniki  lahko  dobijo  morebitne

dodatne  informacije  do  poteka  razpisa-
nega roka na Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana,
vsak  delovni  dan  pri  Simoni  Škerjanec-
Bizjak.

10. Rok za oddajo ponudb je 12. 2. 1997.
Ponudbe morajo do 12. ure tega dne prispeti
po pošti oziroma biti oddane v vložišču Mi-
nistrstva za ekonomske odnose in razvoj,
Kotnikova 5, Ljubljana. Ponudba mora biti
oddana v zaprti ovojnici, opremljeni z ime-
nom in naslovom ponudnika, ter napisom
“Ne odpiraj – ponudba za javni razpis –
pregled plačil za komunalne dejavnosti po
občinah”.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek
14. 2. 1997 ob 10. uri v prostorih Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5, Ljubljana.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje 15 dni po objavi raz-
pisa.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Št. 110-1/97 Ob-295A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Poročilo o vplivih na

okolje za AC odsek Lenart - Cogetinci
Orientacijska vrednost del znaša:

6,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 3. 2. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Likar Barbara, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 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: Poroči-
lo o vplivih na okolje za AC odsek Lenart -
Cogetinci.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 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 izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 372 Št. 5 – 31. I. 1997

Št. 110-1/97 Ob-295B

Na  podlagi  nalog  iz  3.  člena  zakona
o  družbi  za  avtoceste  v  Republiki
Sloveniji  (Ur.  l.  RS,  št.  57/93)  in  v
skladu s programom izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji od leta 1994 do leta
1999, Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: Poročilo o vplivih na

okolje za AC priključek Razdrto
Orentacijska vrednost del znaša:

2,000.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 3. 2. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Likar Barbara, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 18. 2. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Poroči-
lo o vplivih na okolje za AC priključek Raz-
drto.”

Javno odpiranje ponudb bo 18. 2. 1997
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/97 Ob-295C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slo-
veniji  od  leta  1994  do  leta  1999,
Družba  za  avtoceste  v  Republik i Slove-
niji,  d.d.,  (v  nadaljevanju  DARS,  d.d.)
objavlja

javni razpis
za oddajo del: Načrt monitoringa med
gradnjo in obratovanjem in izvedba

monitoringa med gradnjo za AC odsek
Vipava - Selo

Orentacijska vrednost del znaša:
5,500.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 3. 2. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Likar Barbara, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 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: Načrt
monitoringa med gradnjo in obratovanjem
in izvedba monitoringa med gradnjo za AC
odsek Vipava - Selo.”

Javno odpiranje ponudb bo 19. 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 izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Št. 110-1/97 Ob-295Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., (v na-
daljevanju DARS, d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava projektne

dokumentacije IP, PGD, PZI, PZR na
AC odseku Hrastje - Kronovo

Orentacijska vrednost del znaša:
215,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I, in
sicer od 3. 2. 1997 dalje, strokovne infor-
macije vam posreduje Branka Dervarič, dipl.
inž. (tel. 13 22 241).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 19. 2. 1997 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena
in označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Iz-
delava projektne dokumentacije IP, PGD,
PZI,  PZR  na  AC  odseku  Hrastje -
Kronovo.”

Javno odpiranje ponudb bo 19. 2. 1997
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Ob-297

Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev –

zahtevnejša fotokopiranja
I. Predmet razpisa so občasna naročila

zahtevnejših fotokopiranj glede na potrebe
naročnika do konca leta 1997, in sicer;

– fotokopiranje in vezava publikacij, ka-
terih sestavni del so zahtevnejše barvne in
črno bele rastrske grafične priloge formata
A4 in A3,

– posamična fotokopiranja zahtevnejših
barvnih in črno belih rastrskih grafičnih pri-
log formata A4 in A3,

– zahtevnejša fotokopiranja topografskih
načrtov in kart ter ortofoto načrtov in kart
večjih formatov.

Podrobnejši opis del s predvidenimi po-
trebami naročnika je razviden iz razpisne
dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko
dvignejo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS, vsak delovni dan med 8. in
15. uro na naslovu Geodetski informacijski
center, Šaranovičeva 12, Ljubljana, po pred-
hodni najavi po telefonu št. 178 48 46 (An-
dreja Mihevc).

II. Orientacijska vrednost naročila glede
na predvidene potrebe v letu 1997:
8,000.000 SIT.

III. Lokacija: Ljubljana.
IV. Rok izvedbe: sukcesivno do konca

leta 1997.
V. Ponudba mora vsebovati:

1. Firmo oziroma ime ponudnika z na-
vedbo osebe, pooblaščene za zastopanje.

2. Dokazilo o registraciji, ki ni starejše
od 3 mesecev.

3. Obrazce BON 1 in 2 ali 3, ki niso
starejši od 1 meseca (za obrtnike: napoved
za odmero dohodnine za leto 1996).

4. Reference.
5. Osnutek pogodbe.
6. Testni primer, pripravljen po navodi-

lih v razpisni dokumentaciji.
7. Opis in tehnične karakteristike opre-

me, s katero razpolaga ponudnik.
8. Cenik (cene morajo biti izražene v

SIT, s posebej prikazanim prometnim dav-
kom).

9. Eventualne popuste in druge ugodno-
sti.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale katerega
od navedenih elementov, bodo izločene iz
obravnave.

VI. Merila za izbor ponudnikov so:
– ocena kvalitete izdelave testne kopije,
– cene in plačilni pogoji, s povdarkom

na fiksnosti cen,
– izvedbeni roki,
– reference,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezan sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o sprejemu ponudbe na podlagi nave-
denih meril.

VII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana, do
11. 2. 1997 najkasneje do 8. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za izbiro izvajalca zahtevnejših fotokopi-
ranj” ter točnim nazivom in naslovom po-
nudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 1997
ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave RS,
Šaranovičeva 12, Ljubljana (sejna soba).
Predstavniki ponudnikov morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

Ponudniki se udeležujejo razpisa na last-
ne stroške in ob lastnem tveganju.

Ob-298

Ministrstvo za okolje in prostor - Geo-
detska uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljub-
ljana objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za enostavnejša
fotokopiranja, sortiranja in vezavo

gradiv
I. Predmet razpisa so občasna naročila

enostavnejših fotokopiranj, sortiranja in ve-
zave gradiv glede na potrebe naročnika do
konca leta 1997.

Podrobnejši opis del s predvidenimi po-
trebami naročnika je razviden iz razpisne
dokumentacije, ki jo zainteresirani lahko
dvignejo od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS, vsak delovni dan med 8. in
15. uro na naslovu Geodetska uprava RS -
Geodetski  dokumentacijski  center,  Šara-
novičeva  12,  Ljubljana,  po  predhodni
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najavi  po  telefonu  178 49 13  (Vida
Kapušin).

II. Orientacijska vrednost naročila glede
na ocenjene potrebe v letu 1997: 5,000.000
SIT.

III. Lokacija: Ljubljana.
IV. Rok izvedbe: sukcesivno do konca

leta 1997.
V. Ponudba mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime ponudnika z na-

vedbo osebe, pooblaščene za zastopanje,
2. Dokazilo o registraciji, ki ni starejše

od 3 mesecev.
3. Obrazce BON 1 in 2 ali 3, ki niso

starejši od 1 meseca (za obrtnike: napoved
za odmero dohodnine za leto 1996).

4. Reference.
5. Osnutek pogodbe.
6. Cenik (cene morajo biti izražene v

SIT, s posebej prikazanim prometnim dav-
kom).

7. Eventualne popuste in druge ugodno-
sti.

Ponudbe, ki ne bodo vsebovale katerega
od navedenih elementov, bodo izločene iz
obravnave.

VI. Merila za izbor ponudnikov so:
– cene in plačilni pogoji, s povdarkom

na fiksnosti cen,
– izvedbeni roki,
– popusti in druge relevantne ugodnosti.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

ki vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto pre-
soja o sprejemu ponudbe na podlagi nave-
denih meril.

VII. Postopek razpisa
1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava RS, Šaranovičeva 12, Ljubljana do
12. 2. 1997 najkasneje do 8. ure.

2. Ponudbe naj bodo oddane v zaprti
ovojnici z oznako “Ne odpiraj - javni razpis
za izbiro izvajalca enostavnejših fotokopi-
ranj, sortiranja in vezave gradiv” ter točnim
nazivom in naslovom ponudnika.

3. Javno odpiranje ponudb bo 12. 2. 1997
ob 9.30 v prostorih Geodetske uprave RS,
Šaranovičeva 12, Ljubljana (sejna soba).
Predstavniki ponudnikov morajo imeti s se-
boj pisno pooblastilo za zastopanje.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico odločitve
o sprejemu ponudbe.

Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne
stroške in ob lastnem tveganju.

Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava RS

Št. 381-00-001/97-03/24 Ob-304

Na podlagi odredbe o pogojih in načinu
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94) objavlja Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca

naloge: pregled organiziranosti, načina
izvajanja in financiranja javnih
gospodarskih služb na področju

komunalnih dejavnosti, energetike in
prometa po posameznih občinah v

Sloveniji
1. Naročnik razpisa je Ministrstvo za

ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5,

Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).
2. Predmet javnega razpisa je priprava

pregleda organiziranosti, načina izvajanja
in financiranja javnih gospodarskih služb
na področju komunalnih dejavnosti, ener-
getike in prometa po posameznih občinah v
Sloveniji (v nadaljevanju: pregled).

3. Uporabnik pregleda bo Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj.

4. Rok za izvršitev razpisane naloge je
največ 3 mesece po sklenitvi pogodbe z iz-
branim izvajalcem.

5. Orientacijska vrednost razpisanega de-
la je 5 mio SIT.

6. Predvideni obseg dela:
– način opravljanja javnih gospodarskih

služb na področju komunalne dejavnosti,
energetike in prometa po posameznih obči-
na,

– usklajenost s pozitivno zakonodajo,
– pregled firm izvajalcev in njihova last-

niška struktura,
– način financiranja opravljanja javnih

gospodarskih služb,
– povzetek problematike.
7. Ponudba mora vsebovati najmanj:
– firmo in naslov ponudnika,
– kopijo veljavne registracije in obrazce

BON ne starejše od 30 dni,
– ime odgovorne osebe izvedbe pregle-

da,
– dokazila o usposobljenosti (reference),
– število in struktura zaposlenih,
– ime, naslov in telefon pooblaščene ose-

be, ki daje tolmačenja razpisovalcu v zvezi
s ponudbo,

– metodologijo in predviden časovni po-
tek dela, kot ga predvideva ponudnik,

– morebitne druge ugodnosti, ki jih po-
nudnik nudi, če bo izbran,

– specifikacijo cene in morebitnih dru-
gih stroškov za naročnika,

– izjavo, da v primeru, če bo izbran ob
podpisu pogodbe izročil Ministrstvu za eko-
nomske odnose in razvoj akceptni nalog v
višini razpisane vrednosti, kot zavarovanje
izvedbe pregleda,

– druga dokazila, za katera ponudnik me-
ni, da so pomembna za predstavitev ponud-
be.

8. Naročnik bo pri izbiri izvajalca pre-
gleda upošteval predvsem naslednja merila:

– usposobljenost in reference ponudnika
na razpisanem področju dela,

– kadrovske in druge zmogljivosti po-
nudnika, ki zagotavljajo kvalitetno izvedbo
nalog,

– razčlenitev dela in celovitost metodo-
logije,

– računalniška podpora,
– ceno in plačilne pogoje.
9. Ponudniki  lahko  dobijo  morebitne

dodatne  informacije  do  poteka  razpisa-
nega roka na Ministrstvu za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana,
vsak  delovni  dan  pri  Simoni  Škerjanec-
Bizjak.

10. Rok za oddajo ponudb je 12. 2.
1997. Ponudbe morajo do 12. ure tega dne
prispeti po pošti oziroma biti oddane v vlo-
žišču Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana. Ponudba
mora biti oddana v zaprti ovojnici, oprem-
ljeni z imenom in naslovom ponudnika, ter
napisom “Ne odpiraj – ponudba za javni

razpis – pregled komunalnih dejavnosti po
občinah”.

11. Javno odpiranje ponudb bo v petek
14. 2. 1997 ob 12. uri v prostorih Ministrs-
tva za ekonomske odnose in razvoj, Kotni-
kova 5, Ljubljana.

12. Ponudniki  bodo  o  izidu  razpisa
obveščeni  najkasneje  15 dni  po  objavi
razpisa.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Ob-306

Na podlagi 53. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86) in
2. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o financiranju javne porabe (Ur.
l. RS, št. 7/93) ter odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objav-
lja Mestna občina Celje

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
ureditev garderob in sanitarij v Centru

interesnih dejavnosti v Celju
1. Investitor je I. osnovna šola Celje.
2. Orientacijska vrednost del znaša

8,500.000 SIT.
3. Predmet razpisa je ureditev garderob

in sanitarij.
4. Ponudniki naj izdelajo ponudbo na os-

novi popisa del s predizmerami, ki ga dobi-
jo pri Antonu Stoparju, Oddelek za družbe-
ne dejavnosti Mestne občine Celje, Prešer-
nova 27/III. Na istem naslovu ponudniki
dobijo tudi vsa eventuelno potrebna dodat-
na pojasnila.

5. Rok izvedbe je 45 dni.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika so:
– kvaliteta ponudbe,
– reference,
– garancija,
– najugodnejša cena z vključenim pro-

metnim davkom, fiksnost cene.
7. Ponudba mora vsebovati še naslednjo

dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odloč-

bo o dovoljenju za opravljanje dejvnosti,
– izjavo, da so proučene terenske prilike

na mestu gradnje,
– izjavo, da so stroške ureditve deponij

in zavarovanje gradbišča vkalkulirali v ce-
no,

– izjavo, da je celotna gradnja zavarova-
na tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,

– izjavo, da je ponudnik pregledal ob-
jekt ter da je seznanjem z obsegom del in
potrebnimi materiali.

8. Rok in način oddaje ponudbe.
Rok oddaje ponudbe je 30 dni po razpi-

su v Uradnem listu RS (pri čemer se šteje
za prvi naslednji dan po datumu izida Urad-
nega lista RS – kolikor pride dan oddaje
ponudbe na nedeljo ali dela prost dan, je
dan oddaje ponudbe prvi naslednji delovni
dan), pri čemer mora biti ponudba v enem
ovitku, dodatna dokumentacija pa v dru-
gem ovitku. Na vsakem ovitku mora biti
označeno: “Ne odpiraj, Ponudba” in nave-
dena številka objave, na katero se ponudba
nanaša. Opcija ponudbe mora biti najmanj
60 dni.
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Ponudbe je potrebno oddati na naslov:
Mestna občina Celje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Prešernova 27/III, Celje.

9. Kraj, datum in ura odpiranja ponudb.
Ponudbe se bodo odpirale v sejni sobi

Oddelka za družbene dejavnosti Mestne ob-
čine Celje, Prešernova 27/III, dne 3. marca
1997, ob 10. uri.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
natečaja v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb. Investitor se lahko odloči, da ne iz-
vede vseh predvidenih del ali, da ne sklene
pogodbe, če planirani dotok sredstev ne bo
realiziran.

I. osnovna šola Celje

Št. 464-0001/97 Ob-307

Republika Slovenija Upravna enota
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, na podla-
gi  določil  zakona  o  izvrševanju  proraču-
na  Republike  Slovenije  (Ur.  l.  RS,  št.
5/96)  in  odredbe  o  postopku  za  izvaja-
nje  javnega razpisa  za  oddajo  javnih
naročil  (Ur.  l.  RS, št.  28/93,  19/94)
objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za pripravo

strokovnih pravnih mnenj v postopkih
denacionalizacije premoženja

1. Naročnik: Upravna enota Kamnik,
Glavni trg 24, Kamnik.

2. Predmet razpisa je izdelava strokov-
nih pravnih mnenj v postopkih denacionali-
zacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kme-
tijskih gospodarstev ter zasebnih gospodar-
skih podjetij.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.

4. Predvideni čas za izvedbo dela je leto
1997.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. članom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94), vsebo-
vati morajo nedvoumno navedbo naročnika,
ki mu je ponudba namenjena in naslednje
podatke:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji za

opravljanje dejavnosti, ki ne sme biti starej-
še od treh mesecev,

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

v času razpisa ponudnik prevzame v Oddel-
ku za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve,

– rok plačila najmanj 30 dni po predloži-
tvi mnenja,

– datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro najugodnejših ponud-

nikov:
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– dosedanje reference ponudnika z na-

vedbo opravljenih tovrstnih del in imena
naročnikov,

– strokovna usposobljenost,
– roki izvedbe s poudarkom na kontinui-

ranem delu,
– lastna računalniška oprema, oziroma

možnost uporabe le-te za izdelavo strokov-
nih mnenj,

– ugodnosti, ki jih dodatno ponuja po-
nudnik.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

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

ponudnikov,
– da ponudb, ki bodo upoštevale pred-

plačilo ali krajše plačilne roke od razpisa-
nega pri izbiri ne bo upošteval,

– da sklene pogodbo za izdelavo stro-
kovnega mnenja za denacionalizacijo raz-
lične vrste premoženja z različnimi ponud-
niki.

8. Ponudba mora prispeti do vključno de-
setega dne po objavi javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, do 14. ure na naslov naročni-
ka.

Ponudbe morajo biti oddane na original-
ni naročnikovi dokumentaciji in v zapečate-
ni kuverti z oznako in sedežem ponudnika,
z navedbo razpisa “izbira izvajalca za dena-
cionalizacijo” in z opozorilom “Ne odpiraj
– ponudba za javni razpis”.

9. Javno odpiranje ponudb bo dva dni po
izteku roka iz 8. točke tega razpisa ob 11.
uri v sobi načelnika upravne enote, Glavni
trg 24, Kamnik. Če bo dan iz te točke dela
prost dan, bo odpiranje ponudb prvi nasled-
nji delovni dan ob isti uri na istem kraju.

Če ponudniki ne bodo prisotni na odpi-
ranju osebno, morajo imeti eventuelni za-
stopniki s seboj pisno pooblastilo o zastopa-
nju.

10. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno ali ne bodo opremljene v skladu z
zahtevami razpisa, se ne bodo obravnavale
in bodo vrnjene ponudniku.

11. Ponudniki bodo izbrani na osnovi
meril za izbor iz 6. točke tega razpisa in
kriterijev, podanih v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa naročnika. Ponudniki bodo
obveščeni o izbiri v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.

12. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pisnega pooblasti-
la za dvig dokumentacije v Oddelku za ob-
čo upravo, druge upravne naloge in skupne
zadeve.

Upravna enota Kamnik

Ob-309

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o finaciranju javne porabe in odredbe o
postopku izvajanja javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Srednja šola Krško:

prestavitev komunalnih vodov
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa:
– prestavitev vodovoda in kanalizacije,
– prestavitev električnih kablov in TK

priključek.
3. Orientacijska cena: 10,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: začetek 17. 3. 1997, do-

končanje del: 11. 4. 1997.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost  cen,  rok  izvedbe,  strokovna  us-
posobljenost  izvajalca  in  reference  s
področja  del,  realnost  ponudbe,  dodatne
ugodnosti.

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

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo.

Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– izpisek iz vpisa v sodni register sodiš-

ča v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz
registra obrti, iz katerega je razvidna dejav-
nost ponudnika,

– potrjene obrazce BON 1 in BON 2 ozi-
roma BON 3, ne starejše od 30 dni,

– ceno za izvedbo del z vključenim pro-
metnim davkom,

– plačilne pogoje,
– odgovornost nosilca razpisne naloge s

sodelavci,
– 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,

– datum do katerega velja ponudba,
– kot garancijo za resnost ponudbe mora

ponudnik priložiti akceptni nalog, ki glasi
na 10% ocenjene vrednosti.

2. Ponudbo z oznako “Srednja šola Krš-
ko – Ne odpiraj” je potrebno dostaviti v
zapečateni kuverti najkasneje do 3. 3. 1997,
do 10. ure na Občino Krško – oddelek za
gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14. Odpi-
ranje ponudb bo isti dan v sejni sobi E ob
10.30.

Razpisna dokumentacija se lahko dvig-
ne 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 in-
formacije.

Ob dvigu razpisne dokumentacije je po-
trebno predložiti potrdilo o plačilu pristoj-
bine v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51600-630-13042.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Ob-310

Na podlagi zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 1996 (Ur.
l. RS, št. 5/96) in v zvezi z odredbo o po-
stopku za izvajanje javnega razpisa za od-
dajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja

javni razpis
za nabavo opreme s področja reševanja

v nesrečah z nevarnimi snovmi in
prometnih nesrečah

1. Naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova
1, Ljutomer.

2. Predmet razpisa:
– navijalec hidravlične cevi WEBER –

20 M SAFT 20 – vgradni – 1 kom,
– škarje male WEBER S 90 L – 1 kom,
– spojka C-52/DN 32 (1,1 kgs art: 42023)

– 1 kom,
– spojka C-52/DN 50 (1,2 kgs art. 42023)

– 1 kom,
– dihalni aparat RACAL

– dihalni aparat 400 SMR (priključek
za reševanje) – 1 kom,

– jekleni cilinder 2x – 2 kom,
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– maska epdm 1x – 2 kom,
– EKS svetilka s polnilcem – 2 kom,
DIN 14642 šifra 58213
– zaščitni škornji z jekleno kapico – 20

kom,
– plašč ESBACH zaščitni – 6 kom,
– metle široke za čiščenje z granulatom

(za nevarne snovi) – 4 kom,
– PP črevesa  50 kom,
– komplet prve pomoči za prometne ne-

sreče (opornice za ude, vrat) – 1 komplet,
– teleskopsko stojalo za razsvetljavo – 1

komplet.
3. Orientacijska vrednost: 1,500.000 SIT.
4. Roki dobave: 28. 2. 1997.
5. Merila: finančno najugodnejši ponud-

nik.
6. Rok za oddajo ponudbe je 10 dni po

objavi v Uradnem listu RS na naslov: Obči-
na Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako: Ne odpiraj – ponudba – “oprema
in sredstva za reševanje v primeru nesreče z
nevarnimi snovmi in prometnih nesreč”.

7. Odpiranje ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo dan po izteku roka za razpis ob 9.
uri, v prostorih sejne sobe Občine Ljuto-
mer, Vrazova 1, Ljutomer.

8. Obvestilo o izboru.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v 10

dneh po poteku roka.
Občina Ljutomer

Št. 7/97 Ob-311

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

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

posameznih strokovnih del pri tehničnih
pregledih, skladno s 67. členom zakona o
graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in
Ur. l. RS, št. 59/96), na območju Upravne

enote Zagorje ob Savi
1. S tem razpisom vabimo k sodelovanju

najugodnejše izvajalce, ki so strokovno us-
posobljeni in primerni za opavljanje posa-
meznih strokovnih del pri tehničnih pregle-
dih, skladno s 67. členom zakona o graditvi
objektov s področja:

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

lacije, ogrevanje, prezračevanje),
– elektrotehnike (elektroinstalacije),
– varstva pri delu,
ki izpolnjujejo pogoje 29. in 26.b člena

zakona o graditvi objektov.
2. Na razpis se lahko prijavijo fizične in

pravne osebe.
3. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-

nosti izvajalcev:
– odločba pristojnega upravnega organa

za opravljanje dejavnosti,
– seznam, strokovna usposobljenost in

reference stalno zaposlenih strokovnjakov
ter morebitnih stalnih strokovnih sodelav-
cev, z ustreznimi dokazili,

– cenik storitev, plačilni pogoji za posa-
mezni strokovni ogled ter ugodnost, ki  jih
ponudnik nudi.

4. Rok za izvedbo strokovnega ogleda.
5. Rok oddaje pisnih ponudb in dokumen-

tacije z dokazili o usposobljenosti je 15 dni

po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Upravna enota Zagorje ob Savi, Cesta 9. av-
gusta št. 5, Zagorje ob Savi. Ponudba mora
biti zapečatena in označena: “Ne odpiraj – za
javni razpis – tehnični pregledi”.

Dodatne informacije dobijo interesenti
na sedežu Upravne enote, tel.: 0601/64-570
ali 64-462.

6. Javno odpiranje ponudb bo 16. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 12. uri v sejni
sobi Upravne enote Zagorje (občine), Cesta
9. avgusta št. 5, Zagorje.

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

8. Nepopolne in nepravočasne ponudbe
ne bodo upoštevane.

Upravna enota Zagorje ob Savi

Ob-312

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS,
št. 38/94), odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) in odredba o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Dobrepolje v sodelovanju
z Zavodom za gozdove Slovenije, OE Ko-
čevje objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah Občine Dobrepolje za

obdobje 1997–1999
1. Naročnik: Občina Dobrepolje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na sedežu občine in na Zavodu za
gozdove Slovenije, OE Kočevje, Kočevje,
Rožna ul. 39, odsek za gozdne prometnice
in tehnologijo dela (Alojz Zavolovšek).

3. Predmet razpisa:
– tekoča in periodična vzdrževalna dela

(strojno in ročno vzdrževanje vozišča: čiš-
čenje prepustov, dražnikov in brežin; naba-
va, nakladanje, prevoz in razgrinjanje nasi-
panega materiala; profiliranje vozišča; na-
bava in vgrajevanje dražnikov ter cevnih
prepustov, postavljanje prometnih znakov),

– zimska vzdrževalna dela (pluženje sne-
ga in posipavanje vozišča z drobirjem).

4. Orientacijska vrednost razpisnih del:
2,401.000 SIT na leto.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti
obseg del, kot je razpisan glede na pridobi-
tev sredstev (republiška sredstva, pristojbi-
ne, lastna sredstva,...). Izvajalec v tem pri-
meru ni upravičen do odškodninskega zah-
tevka.

5. Rok za izvedbo del
Pričetek in obseg del je po dogovoru in v

skladu z razpoložljivimi sredstvi. Dela se
izvajajo po delovnih nalogih izdanih na os-
novi letnega programa del.

6. Merila za izbiro ponudnika
Referenca za področje in obseg razpisa-

nih del, ponudbena cena za enoto, strojne in
delovne kapacitete, način plačila in fiksnost
cen, garancijski roki, kakor tudi druge mo-
rebitne ugodnosti.

7. Ponudbe za javni razpis predložite v
20 dneh po objavi razpisa v sprejemno pi-

sarno Občine Dobrepolje v zaprti kuverti z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca vzdrževalnih del na gozdnih ce-
stah Občine Dobrepolje” in imenom ter na-
slovom ponudnika.

8. O odpiranju ponudb bodo ponduniki
naknadno pisno obveščeni.

9. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Dobrepolje

Ob-313

Sklad stavbnih zemljišč Občine Šentjur
pri Celju objavlja na podlagi 46., 49., 50.,
51. in 52. člena zakona o stavbnih zemljiš-
čih (Ur. l. SRS, št. 18/84 in 33/89), določil
odloka o oddajanju stavbnih zemljišč v Ob-
čini Šentjur pri Celju (Ur. l. SRS, št. 27/87
in 28/88) in sklepa upravnega odbora z dne
20. 7. 1995 in 19. 12. 1996 naslednji

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča za

gradnjo: Avtobusnega postajališča s
poslovnimi prostori v Šentjurju

Na javnem razpisu lahko sodelujejo po-
nudniki, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje
gradbenih del in to dokažejo z ustreznim
dokumentom, iz katerega mora biti tudi raz-
vidno, da ima podjetje sedež v Republiki
Sloveniji.

Predstavniki in pooblaščenci ponudnikov
morajo ponudbi priložiti tudi overovljeno
pooblastilo za zastopanje.

Pismene vloge je potrebno vložiti na na-
slov: Sklad stavbnih zemljišč Občine Šent-
jur, Mestni trg 10, Šentjur pri Celju, v zape-
čateni ovojnici s pripisom: “Ne odpiraj –
javni natečaj za Avtobusno postajališče s
poslovnimi prostori”.

Upoštevane bodo vse vloge, ki bodo pris-
pele v roku 20 dni od objave v Uradnem
listu RS s priloženim potrdilom o vplačani
varščini na račun: 50770-654-149 Sklad
stavbnih zemljišč Občine Šentjur pri Celju.

Varščina znaša 700.000 SIT in se šteje
kot delno plačilo odškodnine za pridobljeno
pravico na stavbnem zemljišču, oziroma se
interesentu brezobrestno vrne, če na razpisu
ni uspel.

V javnem razpisu se oddaja stavbno zem-
ljišče parcele št. 651/5 k.o. Šentjur, v izmeri
403 m2, v skladu s pogoji plačila stavbnega
zemljišča in stroškov urejanja, kot so dolo-
čeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki prejmejo na podlagi predloženega doka-
zila o plačilu stroškov 8.000 SIT na oddelku
za Okolje in prostor Občine Šentjur, soba št.
46/II, Mestni trg 10, Šentjur pri Celju.

V strošku komunalne opreme so zajete
naslednje komunalne naprave:

– vodovod,
– kanalizacija,
– cestno omrežje v asfaltni izvedbi z od-

vodnjavanjem,
– javna razsvetljava,
– kabliranje visokonapetostnega elek-

tričnega voda,
– plačan je prispevek za spremembo na-

membnosti kmetijskega zemljišča in prispe-
vek za priklop na vodovod in kanalizacijo.

V ceni opreme stavbnega zemljišča ni
zajet strošek izgradnje plinskega omrežja in



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 376 Št. 5 – 31. I. 1997

telefonskega omrežja, prav tako ni vsebo-
van prispevek za priklop na elektriko. Inve-
stitor mora na lastne stroške zgraditi indivi-
dualne priključke na vse komunalne napra-
ve.

Rok za pričetek gradnje je eno leto od
oddaje zemljišča, dokončanje III. gradbene
faze pa v roku dveh let od oddaje zemljišča.
Po preteku teh rokov se investitorju ob neiz-
polnjevanju navedenih obveznosti in rokov,
zemljišče odvzame ob enakih pogojih, kot
je bilo dodeljeno. Vplačana varščina se v
tem primeru ne vrne.

Uspeli interesent je dolžan v roku 15 dni
od dneva odpiranja ponudb skleniti pogod-
bo o oddaji zemljišča.

Rok plačila prvega obroka kupnine v vi-
šini 2,000.000 SIT je 8 dni od sklenitve
pogodbe, plačilo preostalega prispevka pa
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja ozi-
roma najkasneje v roku enega leta od skle-
nitve pogodbe o oddaji stavbnega zemljiš-
ča. Po preteku posameznih rokov si Sklad
stavbnih zemljišč Občine Šentjur pridržuje
pravico, da se pogodba razveljavi. V tem
primeru se pogodba ne predloži za izvedbo
v zemljiško knjigo, plačana varščina pa se
ne vrne.

Nastop posesti na oddanem zemljišču bo
možen po podpisu pogodbe in plačilu kup-
nine.

Stroške zemljiškoknjižnih dejanj v zvezi
z vknjižbo pridobljene pravice uporabe po
tem razpisu nosi Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju.

Komisija za oddajanje stavbnega zem-
ljišča bo odpirala vse v roku prispele vloge
21. dan po dnevu objave razpisa v Uradnem
listu RS, v prostorih sejne sobe Občine Šent-
jur, II. nadstropje, soba št. 48.

Cene stavbnega zemljišča ter stroški pri-
prave in opreme stavbnega zemljišča so
izračunani na dan 31. 12. 1996 in se do
dneva sklenitve pogodbe valorizirajo v skla-
du z indeksom GZS – Združenja za gradbe-
ništvo in IGM.

Dodatne informacije so interesentom na
voljo  po  telefonu  št.  063/743-215,  int.
244.

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Šentjur pri Celju

Št. 354-25-11/96-1800-14 Ob-314

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

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

nakup kamionske tehtnice
1. Investitor: Mestna občina Maribor, za

katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, Slovenska ul. 40, Maribor.

2. Predmet razpisa: izbira njugodnejšega
ponudnika za nakup elektronske kamionske
tehtnice.

3. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

a) elektronska kamionska tehtnica z na-
slednjimi zahtevami osnovnimi tehničnimi
značilnostmi:

– obseg tehtanja: 50 ton,
– velikost sprejemnika bremena: maksi-

malno 20 x 3 m,

– postavitev: vgreznjena v višino tal,
– izvedba tehtnice mora omogočati de-

montažo ter selitev na drugo lokacijo (razen
gradbenih del),

– razred točnosti: III,
– razdelek: 20 kg;

b)  1 kom semaforski prikaz (LED za-
slon) za javno spremljanje podatkov o tehta-
nju, z velikostjo znakov minimalno 45 mm;

c) tehtalni program, ki omogoča obdela-
vo in izpis podatkov po najmanj naslednjih
kriterijih:

– masa (bruto, tara, neto),
– zaporedje tehtanj,
– datumi in časi posameznih tehtanj,
– šifrant vozil,
– šifrant materiala na vozilu s ceno de-

poniranja,
– šifrant voznikov,
– šifrant kupcev,
– izpis fakture na osnovi vnosa podat-

kov o komitentu,

– program mora omogočati shrambo
vseh podatkov, v datoteko za nadaljnjo ob-
delavo,

– odprtost prilagoditve na zahteve na-
ročnika.

4. Druge tehnične zahteve, ki jih mora
ponudnik zagotoviti:

– dostop do strukture podatkov, ki jih
generira tehtalni proces,

– predložiti gradbeni projekt za izdelavo
temelja in pripadajočih instalacij,

– predložiti vso potrebno dokumentaci-
jo, potrebno za pripravo in verifikacijo me-
rila pri Uradu za standardizacijo in mero-
slovje pri Ministrstvu za znanost in tehnolo-
gijo Republike Slovenije,

– izvesti montažo objekta ter v skladu s
predpisi izvršiti primopredajo pristojnemu
kontrolnemu organu,

– izvesti vsa gradbena dela za temelje in
potrebne instalacije.

5. Ponudba mora vsebovati:

– podatke o ponudniku,
– referenčno listo,
– tehnične značilnosti s podrobnim teh-

ničnim opisom in prospektnim gradivom po-
nujene opreme,

– izhodiščno ceno,
– način plačila in druge finančne ugod-

nosti,
– dobavni rok,
– garancijski rok,
– ostale ugodnosti ponudnika,
– čas veljavnosti ponudbe.
Ponudniki morajo v ponudbi navesti

kompletno ceno za objekt, upoštevajoč zah-
teve po vseh točkah razpisa. V ceni morajo
biti upoštevana vsa gradbena dela za izdela-
vo temeljev in instalacijska dela. Cena mora
biti v tolarjih z vsemi stroški fco montirano.

6. Orientacijska vrednost ponudbe je
6 mio SIT.

7. Predvideni pričetek del: takoj po izbi-
ri izvajalca.

8. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika

Komisija investitorja bo prispele ponud-
be ocenjevala na osnovi naslednjih meril:

– cena,
– način plačila in druge finančne ugod-

nosti,

– tehnična izvedba,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti ponudnika.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z oznako: “Javni razpis Oprema
deponije odpadkov – ne odpirati”. Na ovoj-
nici mora biti naslov, telefonska številka in
telefaks ponudnika.

10. Ponudniki morajo ponudbe oddati
najkasneje v roku 10 koledarskih dni po
objavi razpisa na naslov: Mestna občina Ma-
ribor, Komunalna direkcija, Slovenska 40,
Maribor. Ponudbe lahko oddajo po pošti,
vendar morajo prispeti do naročnika najka-
sneje do roka oddaje, do 15. ure.

11. Odpiranje ponudb bo  v roku 3 dni
po preteku roka za oddajo, pri čemer bodo
ponudniki pisno obveščeni. Pri odpiranju
ponudb so lahko prisotni tudi pooblaščeni
predstavniki ponudnikov, ki morajo  pred-
ložiti pisna pooblasitla.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
takoj po odločitvi o izbiri izvajalca.

13. Dodatne informacije dobijo zainte-
resirani na tel: 062/305-615, Snaga Mari-
bor, Branko Kosi, dipl. inž., med 7. in 9.
uro.

Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 110-1/97 Ob-319

Na podlagi nalog iz 3. alinee člena za-
kona o družbi za avotceste v Republiki Slo-
veniji (Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s
programom izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji od leta 1994 do leta 1999 ter na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v na-
daljevanju DARS, d.d.) in Republika Slo-
venija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko
planiranje (v nadaljevanju MOP-UPP) ob-
javljata

javni razpis
za izbiro izvjalca za izdelavo

raziskovalne naloge “Socialno prostorski
vplivi avtocest v Sloveniji – 2. del”
Predmet razpisa je izdelava raziskovalne

naloge, izdelane na osnovi izvedbe terenske
javnomnenjske raziskave na reprezentativ-
nem nacionalnem vzorcu ter z dodatnim
okrepljenim vzorčenjem na 4 dodatno iz-
branih lokalnih območjih, čigar izvedba je
prav tako predmet tega razpisa. Naloga mo-
ra odgovoriti na vpašanja, pomembna za
prostorsko in cestogradbeno problematiko
povezano z uresničevanjem Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji.

Ocenjena vrednost razpisanih del je
9,500.000 SIT.

Predvideni pričetek izdelave raziskoval-
ne naloge ja takoj po podpisu pogodb.

Predvideni rok dokončanja naloge ja 3
mesece od podpisa pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (proti
plačilu materialnih stroškov) na DDC, Druž-
bi za državne ceste d.o.o. Ljubljana, Dunaj-
ska 48, v sobi št. 128/I vsak delovni dan in
sicer od 3. februarja 1997 dalje.
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Poleg dokumentov, ki jih zahteva razpi-
sna dokumentacija, morajo ponudniki k po-
nudbi predložiti še:

– dokazilo oziroma listo referenc o že
uspešno opravljenih tovrstnih nalogah na
prostorskem in cestnogradbenem področju
ter za katerega naročnika so bila opravlje-
na),

– elaborat izvedbe z vsebinskim koncep-
tom razpisane naloge,

– vsebinsko detajlnejše razdelano ponud-
bo za izvedbo razpisane naloge po posa-
meznih fazah dela s terminskim planom iz-
vedbe.

Naročnika si pridržujeta pravico do mož-
nosti pogajanja s ponudniki v postopku pri-
prave analiz ponudb s ciljem racionalnejše-
ga gospodarjenja s sredstvi. Prav tako si
naročnika pridržujeta pravico sklepati posa-
mezne pogodbe za smiselno in vsebinsko
zaokrožene faze raziskovalne naloge, saj so
sredstva sofinanciranja naloge s strani
MOP-UPP pogojena s sprejemom proraču-
na za leto 1997.

Merila za izbiro najugodnejšega ponud-
nika so:

– ustreznost elaborata izvedbe z vsebin-
skim konceptom naloge,

– strokovna usposobljenost in kadrovska
sestava izvajalca,

– reference na tovrstnih nalogah na pro-
storskem in cestogradbenem področju,

– ponudbena cena in
– rok izvedbe.
Ponudbo za javni razpis predložite do

vključno 18. februarja 1997 do 10.30 v vlo-
žišču DARS d.d., Dunajska 48, soba št.
207/II, Ljubljana. Ponudba mora biti zape-
čatena in označena “Ne odpiraj – ponudba
za raziskovalno nalogo “Socialno prostor-
ski vplivi avtocest v Sloveniji – 2 . del”.

Odpiranje ponudb bo v torek, 18. fe-
bruarja 1997, ob 11. uri v prostorih Družbe
za državne ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v
suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb.

DARS d.d. in MOP-UPP

Št. 12/97 Ob-305

V skladu z odredbami o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), Obči-
na Moravske Toplice objavlja

javni razpis
za oddajo del: izdelava projektov za

kanalizacijo in čistilno napravo
1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,

Kranjčeva 3, Moravske Toplice
2. Predmet razpisa: izdelava projektov

za kanalizacijo in čistilno napravo za nase-
lje Moravske Toplice, Noršinci, Mlajtinci
in Lukačevci po naslednjih temah:

A) Izdelava idejne zasnove rešitve od-
vodnje, ki zajema:

– geodetski posnetek tras – 4.980 m,
– hidravlični izračun,
– opis celotnega koncepta ter tehnološka

idejna zasnova čistilne naprave 4.300 E;

B) Izdelavo lokacijsko-tehnične doku-
mentacije;

C) Izdelava načrta za gradbeno dovolje-
nje za 1. fazo izvedbe, ki zajema:

– zadrževalni bazen,

– vse potrebne predelave obstoječe ka-
nalizacije;

D) Načrt za gradbeno dovoljenje za
2. fazo izvedbe, ki zajema:

– kanalsko mrežo po naseljih Noršinci,
Mlajtinci in Lukačevci,

– kanal od Lukačevec do ČN;
E) Načrt za gradbeno dovoljenje za

3. fazo izvedbe, ki zajema:

– čistilno napravo za 4.300 E,

– tehnološki koncept z vsemi detajl-
nimi izračuni,

– načrti arhitekture, gradbenih kon-
strukcij, strojnih in elektroinstalacij,

– načrti ureditve okolice,
– načrti komunalnih priklopov;

F) Načrt za gradbeno dovoljenje za 4. fa-
zo izvedbe, ki zajema:

– kanalsko mrežo od raztežilnega baze-
na do priključnega jaška sistema kanaliza-
cije Noršinci, Mlajtinci, Lukačevci.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.

4. Roki za izvedbo razpisanih del po te-
mah:

pod A) idejna zasnova,

70 dni od podpisa pogodbe;
pod B) lokacijsko-tehnična dokumenta-

cija,

90 dni – teče istočasno in vzporedno s
točko A;

pod C) načrt za gradbeno dovoljenje za
1. fazo,

40 dni po končani točki A;

pod D) načrt za gradbeno dovoljenje za
2. fazo,

90 dni po končani točki C;
pod E) načrt za gradbeno dovoljenje za

3. fazo (ČN),
140 dni po končani točki D;

pod F) načrt za gradbeno dovoljenje za
4. fazo,

60 dni po končani točki E.

5. Potrebne informacije dobite na sede-
žu Občine Moravske Toplice pri Šadlu.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati na raz-
pisu, sestavijo ponudbo ločeno po navede-
nih temah v skladu z 12. členom odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference,
– vrednost za razpisana dela,

– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,

– roki.
8. Naročnik si pridržuje pravico spreme-

niti obseg del in roke v odvisnosti od razpo-
ložljivih sredstev proračuna.

9. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

Zapečateno ponudbo z oznako »Ponudba
– Ne odpiraj!« je potrebno dostaviti na na-
slov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva
3, 9226 Moravske Toplice.

10. Javno odpiranje ponudb bo enaind-
vajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
na sedežu Občine Moravske Toplice ob
11. uri.

11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Moravske Toplice

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Št. 004/97 Ob-250

1. Ime javnega glasila: Panorama.
2. Sedež uredništva: Slovenska Bistri-

ca, Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.
3. Izdajatelj: zasebno podjetje Impos

d.o.o., Trg svobode 16, Slovenska Bistrica.
4. Viri financiranja za izdajanje tednika

Panorama (občinski časopis Občine Sloven-
ska Bistrica): naročnina in kolportažna pro-
daja časopisa ter objavljanje ekonom-
sko-propagandnih in drugih oglasov.

5. Lastniki podjetja Impos d.o.o., so na-
slednji družbeniki: Danilo Dvoršak, Gregor-
čičeva 19, 2314 Zgornja Polskava; Franc
Kociper, Trg svobode 16, 2310 Slovenska
Bistrica in Bojan Sinič, Laporje 41, 2318
Laporje. Vsi so lastniki podjetja v višini ene
tretjine.

6. Direktor podjetja Impos d.o.o. je Franc
Kociper.

Ob-251

Ime javnega glasila: Ljubljanske novi-
ce, elektronski časopis.

Izdajatelj: M’TAJ, časopisno, založ-
niško, marketinško podjetje d.o.o., Komen-
skega 10, Ljubljana.

Direktor: Temlin Janez.
Viri financiranja: prihodki iz poslova-

nja.

Ob-292

Televizijski program Gorenjska televizi-
ja TELE-TV Kranj je bil 20. 11. 1996 v
evidenci javnih glasil na Ministrstvu za kul-
turo RS vpisan pod zap. št. 88a. V skladu z
42. členom zakona o javnih glasilih objav-
ljamo naslednje podatke o javnem glasilu –
programu Gorenjske televizije TELE-TV
Kranj za koledarsko leto 1997:

1. Ime javnega glasila: Gorenjska tele-
vizija TELE-TV Kranj.

2. Viri financiranja: prihodki iz poslova-
nja.

3. Izdajatelj: TELE-TV Komunikacijski
Engineering d.o.o. Kranj, Nikole Tesle 2,
Kranj.

4. Lastniki z več kot 10% kapitala oziro-
ma upravljalskih pravic: Iztok Škofic, Gol-
niška c. 113, Kranj.

5. Organ upravljanja – direktor: Iztok
Škofic.

6. Odgovorni urednik: Drago Papler.

7. Predsednik nadzornega sveta: Peter
Orehar.
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Ob-257

Uprava Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič,

preklicuje
sklic druge skupščine delničarjev Peko, ki

naj bi bila 30. 1. 1997, ker je prišlo do bistve-
ne spremembe razmer glede pogojev sanacije.

Peko tovarna obutve, d.d., Tržič
uprava družbe

predsednik

Št. 8/97 Ob-248

Na podlagi določil 36. in 40. člena statuta
delniške družbe Vektor, d.d., sklicuje uprava
družbe

tretjo skupščino
delniške družbe Vektor, d.d.,

ki bo v ponedeljek, 3. marca 1997 ob
10. uri v poslovnih prostorih v Trzinu, Motni-
ca 11/I. nadstropje (sejna soba), z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa: na podlagi ugotovljene
sklepčnosti skupščina potrjuje predlagani
dnevni red.

2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predla-

gani sklep o izvolitvi predsednika skupščine,
njegovega namestnika, dveh preštevalcev gla-
sov, notarja in zapisnikarja.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta
delniške družbe Vektor, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe Vektor, d.d.

Na skupščini se odloča o objavljenih pred-
logih po posameznih točkah dnevnega reda.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti v
pisni obliki, obrazložen in vložen v sedmih
dneh  po objavi sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
se prijavijo na sedežu družbe najkasneje tri
dni pred skupščino.

Delničarje lahko skladno s statutom druž-
be in pravili zastopa na skupščini pooblašče-
nec.

Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda

bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo
prejeli delničarji ob vstopu v sejno dvorano.
Sklepa pod 1. in 2. točko sprejemajo delničarji
z navadno večino glasov, sklep pod 3. točko
pa sprejemajo delničarji s 3/4 glasov pri skle-
panju zastopanega osnovnega kapitala.

Glasovalno pravico lahko delničar uresni-
čuje preko pooblaščenca.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) o pooblastite-
lju in pooblaščencu ter podpis pooblastitelja.

Gradivo bo na vpogled v poslovnih prosto-
rih v Trzinu, Motnica 11, v sejni sobi.

Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne, to je 3. 3.
1997 ob 13. uri, v istem prostoru.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vektor, d.d.
glavni direktor

Ob-266

Na podlagi 7.3. člena statuta družbe Hypos
Muta, d.d., začasna uprava in začasni nadzor-
ni svet sklicujeta

1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 1. 3. 1997 ob 12. uri v prostorih

Hypos Muta.
Dnevni red
1. Otvoritev skupščine (izvede začasna

uprava):
– predhodna ugotovitev sklepčnosti,

– otvoritev skupščine,
– izvolitev oziroma potrditev delovnih te-

les skupščine (predsednika skupščine, prešte-
valca glasov in notarja).

2. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnev-
nega reda.

3. Sprejem sprememb, dopolnitev in čisto-
pisa statuta.

4. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
5. Poročilo in razrešitev začasnega nadzor-

nega sveta ter izvolitev članov nadzornega sve-
ta in informacija sveta delavcev o imenovanju
dveh članov nadzornega sveta.

6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

7. Potrditev revizijske družbe.
8. Poročilo začasne uprave o lastninskem

preoblikovanju podjetja.
9. Informacija začasne uprave o poslovan-

ju družbe za leto 1993, 1994 in 1995.

10. Informacija začasne uprave o poslova-
nju delniške družbe v letu 1996 in predstavi-
tev nerevidirane bilance uspeha za leto 1996
in bilance stanja na dan 31. 12. 1996.

11. Sprejem akta o ustanovitvi družbe
Hystin.

12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlagatelj sklepov pod 5. in 7. točko in

7. dnevnega reda je začasni nadzorni svet sam,
pod 6. točko dnevnega reda začasna uprava
sama, pri vseh ostalih točkah pa začasna upra-
va in začasni nadzorni svet skupaj.

Predlogi sklepov:
1. Predlog sklepa k 1. točki: za predsedni-

ka skupščine se izvoli Darko Sovič.
Za notarska opravila se imenuje notarka

Kralj Sonja, za izvedbo preštevalca glasov pa
družba IXTLAN.

2. Predlog sklepa k 2. točki: sprejme se
predlagani dnevni red.

3. Predlog sklepa k 3. točki: sprejmejo se
spremembe, dopolnitve in čistopis statuta v
predloženem besedilu.

4. Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
poslovnik o delu skupščine v predloženem be-
sedilu.

5. Predlog sklepa k 5. točki: razreši se za-
časni nadzorni svet in izvolijo se člani nadzor-
nega sveta:

Šrajner Andrej – delničar,
Rešek Rajko – predstavnik nacionalne fi-

nančne družbe,
Štor Božo – direktor Koroške banke, d.d.
Imenujeta se dva člana v nadzorni svet, ki

ju je imenoval svet delavcev:
– Helbl Danilo,
– Gerhold Alojzija.
6. Predlog sklepa k 6. točki: sprejme se

predlog sejnin.
7. Predlog sklepa k 7. točki: za revidiranje

računovodskih izkazov družbe za leto 1996 se
imenuje revizijska hiša Loris iz Dravograda.

8. Predlog sklepa k 11. točki: sprejme se
akt o ustanovitvi družbe Hystin po predlože-
nem besedilu.

Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovnik od 8.
do 13. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki, če
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Poob-
laščenec oziroma zastopnik mora ob prijavi
predložiti pisna pooblastila.

Če skupščina na prvem zasedanju ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
13. uri z istim dnevnim redom. Na tem zaseda-
nju se veljavno odloča ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Hypos Muta, d.d.,
začasna uprava

začasni nadzorni svet

Št. 637 Ob-316

Uprava in predsednik nadzornega sveta
družbe Pionir gradbena operativa Krško, d.d.,
na podlagi 16. člena statuta družbe sklicuje

2. redno skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 4. 3. 1997 ob 12. uri na

sedežu družbe Cesta krških žrtev 134c v Krškem
ter predlaga naslednji dnevni recd in sklepe:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnev-
nega reda skupščine.

Predlog sklepa: potrdi se predlagani dnev-
ni red.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupš-

čine, namestnik in dva preštevalca glasov.
3. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma družbe

po predlogu uprave.
4. Sprememba števila delnic glede na ob-

stoječi kapital.
Predlog sklepa: 150 delnic se nadomesti z

4.383 delnicami z nominalno vrednostjo 1.000
SIT. Zamenjava se opravi po stanju v delniški
knjigi na dan 4. 3. 1997, in sicer za 1 delnico
pridobi upravičenec 29 delnic. Delničarjem se
izdajo potrdila o lastništvu delnic.

5. Sprememba določbe statuta družbe in
sprejem čistopisa družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane spre-
membe statuta družbe.

Predlog sklepa: sprejme se čistopis statuta
družbe.

6. Razrešitev članov nadzornega sveta
družbe.

Predlog sklepa: razrešijo se člani nadzor-
nega sveta družbe.

7. Izvolitev članov nadzornega sveta druž-
be.

Predlog sklepa: izvolijo se predlagani čla-
ni nadzornega sveta družbe.

8. Določitev nagrade članom nadzornega
sveta družbe.

Predlog sklepa: določi se nagrada članom
nadzornega sveta po predloženem predlogu.

9. Imenovanje revizorja za leto 1996.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1996

se imenuje predlagana revizorska hiša.
10. Pobude in mnenja delničarjev.
Skupščine se v skladu s 22. členom statuta

lahko udeležijo delničarji, ki upravi dostavijo
izjavo o udeležbi na skupščini najkasneje 15
dni pred skupščino ter so tedaj vpisani v del-
niško knjigo. Prečiščeno besedilo statuta in
gradivo za skupščino (besedilo sklepov in
obrazložitve) so na voljo na sedežu družbe 15
dni pred skupščino. Skupščina je sklepčna, če
so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki
predstavlja najmanj 15% kapitala.

Pionir, gradbena operativa Krško, d.d,
direktor družbe
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Razne objave

Št. 321-03-9/97 Ob-317

Na osnovi 1. člena uredbe o finančnih
intervencijah za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter proizvodnjo hrane (Ur. l. RS, št.
2/97) ter na osnovi uredbe o začasnem fi-
nanciranju potreb iz proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 77/96) Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob-
javlja

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

vinogradov
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za:
A.1) obnovo vinogradov, to je za posta-

vitev vinogradov na površine, kjer do sedaj
ni bilo vinogradov, ali na površino, kjer so
bili prejšnji vinogradi starejši od 20 let izkr-
čeni, če so bile nanje je posajene trsne cep-
ljenke jeseni 1996 ali bodo posajene spom-
ladi 1997, pa za te površine še ni bila uve-
ljavljena subvencija za obnovo vinograda
oziroma regres za sadilni material – cep-
ljenke ;

A.2) za zemeljska dela pri obnovi vino-
gradov, ki se bodo izvajala spomladi 1997
na površini večji od 2 ha, za tiste površine,
kjer bodo cepljenke posajene jeseni 1997
ali spomladi 1998 in za vsa zemeljska dela
na kraškem vinorodnem okolišu, kjer se iz-
vaja navoz zemlje;

B) za posaditev matičnjaka stopnje se-
lekcije BAZA;

C) za podsajevanje vinogradov v jeseni
1996 ali spomladi 1997 (saditev dodatnih
cepljenk v obstoječ vinograd), če so ti vino-
gradi v katerih se podsaja mlajši od 10 let.

2. Upravičenci do subvencije fizične in
pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko de-
javnost in imajo stalno prebivališče oziro-
ma sedež v Republiki Sloveniji in izpolnju-
jejo pogoje določene v tem razpisu.

Zahtevke za dodelitev subvencije lahko
vložijo upravičenci ali njihovi pooblaščenci
v njihovem imenu in za njihov račun.

3. Upravičenci, ki so se prijavile na raz-
pis za dodelitev subvencije za obnovo vino-
gradov v letu 1996 in niso dobili nobenih
sredstev iz tega naslova, morajo svoje vloge
obnoviti, če želijo sodelovati na tem razpi-
su.

Pri dodelitvi subvencije se bodo upošte-
vala sredstva, ki so jih upravičenci prejeli
od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v preteklih letih kot subvencijo za
obnovo istega vinograda. Predhodno dob-
ljeni znesek se bo odštel od izračunane viši-
ne subvencije do katere so upravičeni v skla-
du s temi razpisnimi pogoji.

4. Skupna sredstva namenjena subven-
cioniranju obnove vinogradov jeseni 1996
in spomladi 1997 bodo določena z zakonom
o proračunu Republike Slovenije za leto
1997. Sredstva bodo upravičenci koristili
na osnovi sklenjenih pogodb, dodeljevala
pa se bodo v mesecu juliju, avgustu, sep-
tembru in oktobru.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z
vsemi zahtevanimi prilogami je treba posla-
ti najkasneje do 1. 6. 1997 na naslov:
Poslovno združenje prehrane Slovenije, Slo-
venska c. 54, 1000 Ljubljana, s pripisom:
Za razpis – vinogradi.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo
prepozne pa zavrglo.

II. – Kriteriji za dodelitev sredstev
A) Subvencija za obnovo vinogradov
1. Kriteriji za dodelitev višine subvenci-

je so navedeni v obrazcu št. 1,”Vloga za
dodelitev subvencije za obnovo vinogradov
ali za zemeljska dela”, v tabeli “Težavnost
obnove”.

Višina subvencije za obnovo se izračuna
tako, da se število točk, ki jih na osnovi
tabele “Težavnost obnove” izračuna sveto-
valna služba na vlogi za dodelitev subven-
cije, pomnoži z vrednostjo točke. Predvide-
na vrednost točke je 4.000 SIT. V primeru
večjega števila ustreznih vlog od pričako-
vanih, lahko Ministrstvo za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano sorazmerno uskladi
vrednost točke z razpoložljivimi sredstvi.

Višina subvencije za zemeljska dela se
izračuna na enak način le da se pri tem
upoštevajo le seštevek dobljenih točk za iz-
vedena zemeljska dela (v poštev pridejo fa-
ze del pod točkami 1.–5. ter 9 in 11 tabele
“Težavnost obnove”) po predhodno oprav-
ljenem ogledu predstavnika MKGP.

2. Za obnovo na nagibih nad 70% se bo
subvencija dodeljevala le fizičnim osebam,
ki živijo na območju, kjer leži vinograd, ki
se bo obnavljal, če ti upravičenci nimajo na
razpolago drugih površin za ta namen.

3. Upravičenec lahko uveljavlja subven-
cijo za obnovo le na površini, ki je enaka ali
večja od 0,1 ha.

4. Upravičenec je upravičen do subven-
cije, če skupaj z na novo obnovljeno površi-
no vinogradov obdeluje najmanj 0,5 ha vi-
nograda, razen v vinorodnem okolišu Halo-
ze z obrobnim pogorjem, v vinorodem oko-
lišu Prekmurske gorice, v Kraškem vino-
rodnem okolišu, Belokranjskem vinorodnem
okolišu in Dolenjskem vinorodnem okolišu,
kjer mora obdelovati najmanj 0,3 ha.

5. Obnova vinogradov ne sme biti v nas-
protju z občinskim prostorskim planom. V
primeru, da obnova vinograda predstavlja
tudi poseg v prostor v smislu zakona o kme-
tijskih zemljiščih in predpisov, ki urejajo
posege v prostor (terasiranje in utrjene po-
ti), mora biti obnova v skladu z občinskim
prostorskim planom, posameznik pa mora
pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v pro-
stor (priglasitev del oziroma lokacijsko do-
voljenje). Če predstavlja obnova poseg v
prostor in je obnova v strnjeni površini, ki
je večja ali enaka 4 ha, mora v skladu z
uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere
je obvezna presoja vplivov na okolje, mora
upravičenec predhodno izvesti še presojo
vplivov na okolje.

B) Subvencija za podsajevanje vinogra-
dov

1. Upravičenci do sredstev za podsaje-
vanje vinogradov so tisti, ki podsajujejo vi-
nograd mlajši od 10 let in obdelujejo naj-
manj 0,3 ha vinograda.

Višina sredstev za podsajevanje vinogra-
dov se določi tako, da se število podsajenih
cepljenk pomnoži s 40 SIT.

C) Subvencija za obnovo matičnjakov
1. Upravičenci do sredstev za obnovo

matičnjakov so tisti, ki sadijo na površini
najmanj 0,3 ha matičnjaka in ne manj kot
1.000 trsov. Nakup sadik in saditev matič-
njaka mora potekati po predhodnem vsako-
kratnem soglasju Kmetijskega inštituta Slo-
venije. Višina sredstev, ki se bo dodeljevala
v ta namen, je 1,000.000 SIT na hektar ob-
novljenega matičnjaka.

III. Zahtevek mora vsebovati pravilno
izpoljnjene oziroma veljavne naslednje pri-
loge:

A) Za dodelitev subvencije za obnovo
vinograda oziroma prve faze obnove

Za dodelitev subvencije za obnovo vino-
gradov in za zemeljska dela mora biti zahte-
vek vložen na izpolnjenih obrazcih:

– št. 1 “Vloga za dodelitev subvencije za
obnovo vinogradov ali za zemeljska dela”,

– št. 2A “Izjave k vlogi za subvencijo za
obnovo vinogradov”,

– št. 2B “Izjave k vlogi za subvencijo za
zemeljska dela”.

Izpolnjenim obrazcem je treba priložiti:
– kopijo vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina in kopijo zadnje prijave pri-
delka (podpisan R1 in R3 obrazec z izpol-
njenimi vsemi rubrikami);

– kopijo katastrskega načrta, s šrafirano
parcelo oziroma delom parcele, na kateri bo
potekala obnova;

– izpisek iz zemljiške knjige iz katerega
je razvidna tudi površina parcele ali posest-
ni list za parcele, na katerih se obnavlja
vinograd in izpis iz zemljiške knjige. Izpis
ne sme biti starejši od 3 mesecev. Če upra-
vičenec ni lastnik zemljišča mora priložiti
tudi kopijo pogodbe o zakupu zemljišča za
najmanj 25 let in soglasje lastnika, da dovo-
ljuje obnovo;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprot-
ju z občinskim planom (če obnova ne vse-
buje posega v prostor);

– originalni račun za nakup trsnih cep-
ljenk, razen če gre le za zemeljska dela;

– izjava občine, da je obnova v skladu s
prostorskim planom, če je to potrebno;

– dokaz o priglasitvi del oziroma loka-
cijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor;

– izjavo Ministrstva za okolje in prostor,
da je opravljena ustrezna presoja vplivov na
okolje, če obnova predstavlja poseg v pro-
stor in je obnova enaka ali večja od 4 ha.

B) Za dodelitev subvencije za podsaja-
nje vinogradov

Za dodelitev subvencije za podsajevanje
vinograda mora biti zahtevek vložen na obi-
čajnem dopisu v katerem mora biti naveden:

– ime in priimek, naslov za fizične osebe
in EMŠO, številka žiro računa in davčna
številka oziroma naziv pravne osebe, njen
naslov in ROS ter številka žiro računa in
davčna številka;

– namen za katerega se zahtevek vlaga;
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo vpisa v register pridelovalcev

grozdja in vina (izpoljnjen in podpisan R1
obrazec) in kopija zadnje prijave pridelka
(izpolnjen in podpisan R3 obrazec);

– izjavo svetovalne službe, da je bilo
podsajevanje nujno potrebno;

– originalni račun za cepljenke in kopija
uvoznega dovoljenja, če so bile cepljenke
uvožene;
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C) Saditev matičnjakov
Za dodelitev subvencije za saditev ma-

tičnjaka mora biti zahtevek vložen na obi-
čajnem dopisu v katerem mora biti nave-
den:

– ime in priimek, naslov za fizične osebe
in EMŠO, številka žiro računa in davčna
številka, naziv pravne osebe, njen naslov in

ROS ter številka žiro računa in davčna šte-
vilka;

– namen za katerega se zahtevek vlaga;
– izjavo, da je matičnjak posajen.
Zahtevi je treba priložiti:
– originalni račun za nakup podlag in

kopija uvoznega dovoljenja;
– izjava Kmetijskega inštituta, da je fi-

zična oziroma pravna oseba posadila matič-
njak v skladu s strokovnimi zahtevami Kme-
tijskega inštituta.

IV. informacije
Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi
del dokumentacije za razpis:
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Št. 321-02-14/97 Ob-318

Republika Slovenija, Ministrstvo za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljub-

ljana, Parmova 33, objavlja na podlagi 1.

člena uredbe o uvedbi finančnih intervencij

za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter pro-

izvodnje hrane (Ur. l. RS, št. 2/97) ter na

podlagi uredbe o začasnem financiranju po-

treb iz proračuna Republike Slovenije (Ur.

l. RS, št. 77/96)

javni razpis
za dodelitev subvencije za obnovo

sadovnjakov

I. Predmet razpisa

1. Predmet razpisa je subvencija, ki se

bo dodeljevala za obnovo sadovnjakov, tj.

za napravo sadovnjaka na površino, kjer ga

do sedaj ni bilo ali na površino, kjer je prej

že bil sadovnjak, če so bile v nasad posaje-

ne sadike v jeseni 1996 ali bodo posajene

spomladi 1997, pa za te nasade še ni bil

uveljavljen regres za sadilni material - sad-

ne sadike.

2. Upravičenci do sredstev po tem razpi-

su so fizične in pravne osebe, ki opravljajo

kmetijsko dejavnost in imajo stalno prebi-

vališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji

in izpolnjujejo pogoje, določene v tem raz-

pisu.

Zahtevek za dodelitev subvencije po tem

razpisu vlagajo upravičenci iz prejšnjega od-

stavka v svojem imenu oziroma njihovi

pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov

račun.

3. Upravičenci, ki so jim bila za obnovo

sadovnjaka, za katerega zaprošajo za sub-

vencijo, že dodeljena sredstva za agrome-

lioracije zemeljskih del oziroma je bilo odo-

breno regresiranje obrestne mere za najet

investicijski kredit za obnovo sadovnjaka,

morajo pri pridobitvi subvencije te zneske v

vlogi navesti. Že pridobljena sredstva za

obnovo se bodo odštela od izračunane viši-

ne subvencije, do katere so upravičeni v

skladu s temi razpisnimi pogoji.

4. Sredstva iz naslova subvencije za ob-

novo sadovnjakov bo MKGP razdelilo med

upravičence do višine, ki bo določena z za-

konom o proračunu Republike Slovenije za

leto 1997. Sredstva bodo upravičenci kori-

stili na podlagi skenjenih pogodb, dodelje-

vala pa se bodo v mesecu juliju, avgustu,

septembru in oktobru.

5. Zahtevke za dodelitev subvencije z

vsemi zahtevanimi prilogami je treba posla-

ti najkasneje do 1. junija 1997 na naslov:

Poslovno združenje prehrane Slovenije, Slo-

venska c. 54, Ljubljana, s pripisom: Za

razpis - obnova sadovnjakov.

Nepopolne zahtevke bo MKGP zavrnilo,

prepozno prispele pa zavrglo.

II. Kriteriji za dodelitev sredstev

1. Kriteriji za določitev višine subvenci-

je so navedeni v tabeli Težavnost obnove

(priloga II.), ki je sestavni del tega razpisa.

Tabela je osnova za izpolnjevanje Obrazca

1 - Vloga za dodelitev subvencije za obno-

vo sadovnjaka, ki je sestavni del razpisa.

Višina subvencije se izračuna tako, da se

vsota točk, ki jih na podlagi tabele Težav-

nost obnove izračuna svetovalna služba,

pomnoži z vrednostjo točke. Predvidena

vrednost točke je 4.000 SIT. V primeru več-

jega števila ustreznih vlog kot je pričakova-

no, bo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano upoštevalo prednostne pogoje

ter vrednost točke prilagodilo višini razpo-

ložljivih sredstev.

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev bo-

do imele vloge za dodelitev subvencije upra-

vičencev, ki obnavljajo večje površine sa-

dovnjakov, nato pa tiste, kjer gre za kom-

pleksno obnovo.

3. Upravičenec ima pravico do subven-

cije do največjih gostot sajenja (največje

število sadik na hektar), ki so za posamezne

sadne vrste navedene v prilogi I, ki je se-

stavni del tega razpisa. Če upravičenec ob-

navlja sadovnjak z večjo gostoto sajenja,

pridobi subvencijo do navedenih največjih

gostot, preostale stroške razlike pri sajenju

večjega števila sadik/ha pa nosi pridelova-

lec sam.

4. Upravičenec ima pravico do subveni-

je v primeru, če ima skupaj:

– najmanj 0,6 ha sadovnjaka pri jabla-

nah, hruškah in breskvah in je najmanjša na

novo obnovljena površina 0,2 ha;

– najmanj 0,2 ha sadovnjaka pri jagodah

in je najmanjša na novo obnovljena površi-

na 0,1 ha;

– najmanj 0,2 ha sadovnjaka pri ostalih

sadnih vrstah in je najmanjša na novo ob-

novljena površina 0,2 ha.

5. Pri obnovi sadovnjaka morajo biti za-

stopane sorte sadnih vrst, ki so priporočene

za pridelovanje v Sloveniji in so uvrščene v

sadni izbor za Slovenijo. Izjemoma lahko

upravičenec uveljavlja subvencijo za sorte,

ki niso v sadnem izboru, če si predhodno

pridobi pozitivno mnenje Kmetijskega in-

štituta Slovenije za introdukcijo sorte.

6. Obnova sadovnjaka ne sme biti v nas-

protju z občinskim prostorskim planom. V

primeru, da obnova sadovnjaka pomeni tudi

poseg v prostor v smislu zakona o kmetijskih

zemljiščih in predpisov, ki urejajo posege v

prostor (terasiranje in utrjene poti), mora biti

obnova v skladu z občinskim prostorskim

planom, posameznik pa mora pridobiti

ustrezno dovoljenje za poseg v prostor (pri-

glasitev del oziroma lokacijsko dovoljenje).

Če obnova pomeni poseg v prostor in je ob-

nova na strnjeni površini, ki je večja ali ena-

ka 4 ha, mora v skladu z uredbo o vrstah

posegov v okolje, za katere je obvezna pre-

soja vplivov na okolje, upravičenec pred-

hodno izvesti še presojo vplivov na okolje.

III. Vsebina zahtevka

Za dodelitev subvencije za obnovo sa-

dovnjakov mora biti zahtevek vložen na iz-

polnenjih obrazcih:

– obrazec 1 - ‘Vloga za dodelitev sub-

vencije za obnovo sadovnjaka’;

– obrazec 2 - ‘Izjave k vlogi za subven-

cijo pri obnovi sadovnjaka’.

Izpolnjenim obrazcem je treba priložiti:

– originalen račun za nakup sadnih sadik

ali overovljeno kopijo računa ;

– kopijo katastrskega načrta s šrafirano

parcelo oziroma delom parcele ter podčrta-

no parcelno številko, na kateri bo potekala

obnova;

– zemljiškoknjižni izpisek (ki ni starejši

od treh mesecev), iz katerega je razvidna

tudi površina parcele ali posestni list oziro-

ma overjeno kopijo posestnega lista z zem-

ljiškoknjižnim izpiskom.

Če upravičenec ni lastnik zemljišča, mo-

ra priložiti tudi kopijo pogodbe o zakupu

zemljišča za najmanj 25 let in soglasje last-

nika, da dovoljuje obnovo;

– izjavo občine, da obnova ni v nasprot-

ju z občinskim planom (če obnova ne vse-

buje posega v prostor);

– izjava občine, da je obnova v skladu s

prostorskim planom, če je to potrebno;

– dokaz o priglasitvi del oziroma loka-

cijsko dovoljenje, če gre za poseg v prostor;

– izjava Ministrstva za okolje in prostor,

da je opravljena presoja vplivov na okolje,

če obnova pomeni poseg v prostor in je

obnova enaka 4 ha ali več.

IV. Informacije

Vse informacije o razpisu lahko dobite

pri naslednjih svetovalcih, ki pripravijo tudi

del dokumentacije za razpis:
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Ministrstvo za kmetijstvo,
 gozdarstvo in prehrano
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Št. 351-04/96-8/1-8 Ob-278

Uprava Republike Slovenije za varstvo
narave v sestavi Ministrstva za okolje in
prostor na podlagi 13. člena uredbe o kon-
cesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Idrijca-
na mlinščici, Sava Bohinjka-na mlinščici,
Šošnarjev graben, Reka (Dobrunjica), So-
riški potok in Črna za proizvodnjo električ-
ne energije (Ur. l. RS, št. 63/96 – v nadalje-
vanju: uredba), objavlja

javni razpis
za podelitev koncesij za gospodarsko

izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Idrijca-na mlinščici,

Sava
Bohinjka-na mlinščici, Šošnarjev

graben, Reka (Dobrunjica), Soriški
potok in Črna za proizvodnjo električne

energije
I. Razpisovalec: Uprava Republike Slo-

venije za varstvo narave, Ljubljana, Vojko-
va 1b.

II. Predmet razpisa: koncesije za gospo-
darsko izkoriščanje vodotokov Idrijca-na
mlinščici, Sava Bohinjka-na mlinščici, Šo-
šnarjev graben, Reka (Dobrunjica), Soriški
potok in Črna na naslednjih odsekih:

Kota zgornje Kota spodnje Bruto

Vodotok vode (m.n.m.) vode (m.n.m.) potencial

(kW)

Idrijca-na mlinščici 326,20 323,00 31
Sava Boh.-na mlinščici 411,00 408,50 25
Šošnarjev graben 365,00 325,00 39
Reka (Dobrunjica) 325,00 320,00 12
Soriški potok 704,00 684,00 35
Črna 533,00 527,00 18

Opombi:
1. Instalirani pretok Idrijce-na mlinščici

je 1,50 m3/s,
2. Instalirani pretok Save Bohinjke-na

mlinščici je 1 m3/s za dejavnost iz 2. člena
uredbe ter v skladu s pogoji uredbe.

III. Prijava mora vsebovati:
1. Firmo oziroma ime prijavitelja,
2. Navedbo odgovorne osebe prijavite-

lja,
3. Navedbo odseka vodotoka na katerem

želi prijavitelj pridobiti koncesijo,
4. Dokazilo o registraciji oziroma izkaz

iz vpisnika podjetnikov posameznikov za
opravljanje dejavnosti proizvodnje električ-
ne energije ali potrdilo o državljanstvu z
izjavo prijavitelja, da bo dokazilo o regi-
straciji oziroma izkaz iz vpisnika podjetni-
kov posameznikov predložil pred sklenitvi-
jo koncesijske pogodbe,

5. Elaborat prijavitelja, s katerim bo do-
kazal, da je sposoben zagotoviti organizaci-
jo, kadrovsko usposobljenost, tehnično in
finančno sposobnost vodenja in izvajanja
vseh faz gradnje potrebnih objektov in na-
prav ter izvajanje dejavnosti z idejno zasno-
vo elektrarne,

6. Izjavo, da v celoti sprejema pogoje iz
4. člena uredbe,

7. Izjavo o pokrivanju vseh stroškov v
zvezi s koncesijo (5. člena uredbe),

8. Izjavo, da bo povrnil vložena sredstva
morebitnim dosedanjim vlagateljem v pro-
jekt izkoriščanja vode za proizvodnjo elek-

trične energije, razen če je vlagatelj izbrani
koncesionar sam,

9. Izjavo, da bo s pogodbo uredil odnose
z lastnikom pregrade, če se ta koristi kot
zajemni objekt,

10. Dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih,

11. Dokazilo o morebitnem uveljavlja-
nju prednostne pravice.

IV. Vložitev prijav
Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami

in z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis –
koncesija Idrijca-na mlinščici, Sava Bohinj-
ska-na mlinščici, Šošnarjev graben, Reka
(Dobrunjica), Soriški potok in Črna” in ime-
nom in naslovom ponudnika, je treba pred-
ložiti v zaprtih ovojnicah na Upravo RS za
varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b.

Ovojnica s prijavo mora v vložišče na ta
naslov prispeti, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 19. 2. 1997 do 12. ure.

Pooblaščena oseba za dajanje informacij
med razpisom je Franc Zupan, Uprava RS
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana
(tel. 178-44-30).

Odpiranje prispelih prijav bo javno, dne
20. 2. 1997 ob 10. uri v prostorih Ministrs-
tva za okolje in prostor, Uprava Republike
Slovenije za varstvo narave, Vojkova 1b,

Ljubljana v sejni sobi v IV. nadstropju. Pri
odpiranju prijav smejo biti navzoči zakoniti
predstavniki prijaviteljev.

V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar

Ponudnik mora za pridobitev koncesije
izpolnjevati pogoje, določene v 3. členu
uredbe.

VI. Merila za izbor koncesionarja
Prednostna merila za izbor koncesionar-

ja so:
– izpolnjevanje pogojev za uveljavitev

prednostne pravice,
– morebitna dosedanja vlaganja,
– usposobljenost in realno izkazana

zmožnost prijavitelja, da zagotovi izgradnjo
in obratovanje potrebnih objektov in naprav,

– popolnost in kvaliteta elaborata iz toč-
ke III.

Upoštevane bodo tiste prijave, ki bodo
izpolnjevale vse zahteve tega razpisa.

VII. Postopek izbora koncesionarja
Komisija za izvedbo javnega razpisa mo-

ra v roku 60 dni po poteku roka za vložitev
prijav pripraviti predlog za izbor koncesio-
narja in ga posredovati Vladi Republike Slo-
venije.

O izbiri koncesionarja odloči Vlada Re-
publike Slovenije z upravno odločbo na
predlog komisije Ministrstva za okolje in
prostor, Uprave RS za varstvo narave za
izvedbo javnega razpisa.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-224

Mestna občina Celje, na podlagi 7. člena
odloka o načinu in pogojih izvajanja gospo-
darske javne službe na področju pokopališ-
ke dejavnosti (Ur. l. RS, št. 49/95) ter 2.
člena odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o pogojih in izvajanju gospodarske
javne službe na področju opravljanja poko-
pališke dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/96), po-
novno objavlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe urejanja

pokopališč ter pokopališke in pogrebne
dejavnosti

 1. Koncesija se podeljuje za dejavnost
urejanja pokopališč in upravljanja pokopa-
liške in pogrebne dejavnosti na mestnem
pokopališču v Celju in na pokopališču Te-
harje ter za pogrebno dežurno službo za
območje Mestne občine Celje.

Urejanje pokopališč zajema:
– vzdrževanje pokopališč (čiščenje in od-

stranjevanje odpadkov in snega, odvoz od-
padkov na odlagališče, košnja zelenic, ure-
janje in obrezovanje živih meja, vzdrževa-
nje poti, manjša vzdrževalna dela na objek-
tih in napravah, vodenje katastra pokopališč,
ostala dela, ki sodijo v področje vzdrževa-
nja),

– razdelitev pokopališč na posamezne
zvrsti grobov,

– prekope.
Pokopališke dejavnosti so predvsem na-

slednje:
– zagotovitev uporabe mrliških vežic,
– izvajanje pogrebnih dejavnosti,
– izkop in zasip jame z zaščito sosednjih

grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
Razpisana koncesija se podeli le enemu

koncesionarju, koncedent pa zanjo zagotav-
lja monopol.

 2. Koncesionar lahko opravlja tudi dru-
ge tržne dejavnosti, ki so po naravi združlji-
ve s koncesijo. Mestna občina Celje za te
namene sklepa zakupne pogodbe za objekte
in naprave v neposredni bližini pokopališč
na podlagi posebnega razpisa. Koncesionar
ima v primeru enakih ponudbenih pogojev
prednostno pravico zakupa teh objektov in
naprav za izvajanje tržnih dejavnosti.

 3. Koncesija se podeljuje za dobo, ki jo
predlaga ponudnik in je odvisna od razvoj-
nega programa, ki ga predlaga. Koncesijska
doba ne more biti daljša od desetih let. Za
koncesijo se ne plačuje koncesijskih daja-
tev.

 4. Koncesionarju se podeli javno poob-
lastilo.

 5. Ponudniki morajo izpolnjevati nasled-
nje minimalne kadrovske, tehnične in druge
pogoje:

– da so registrirani za izvajanje razpisa-
ne dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,

– da predložijo dokazila, reference, ipd,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
izkušnje,

– da imajo v posesti ustrezna tehnična
sredstva za izvajanje dejavnosti ali pa pred-
ložijo jamstva, da bo to pridobljeno.
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– da bodo prevzeli ob sklenitvi koncesij-
ske pogodbe za nedoločen čas osem delav-
cev dosedanjega koncesionarja,

– da predložijo najmanj 1 mio SIT zava-
rovanja – varščino za kvalitetno izvajanje
gospodarske javne službe. Če zbrani kandi-
dat v roku ne plača varščine, se odločba o
izbiri razveljavi,

– da predložijo razvojni program in po-
slovni načrt z odprto kalkulacijo cen in pred-
laganim standardom kvalitete in obsega sto-
ritev do leta 2010.

 Koncedent zagotavlja delovne pogoje za
izvajanje javne službe v Popovičevi 2 v Ce-
lju. Ponudniki morajo v ponudbi posebej
določiti minimalne prostorske kapacitete po-
trebne za izvajanje razpisane službe.

 6. Med prijavljenimi bo Komunalna di-
rekcija Mestne občine Celje izbrala ponud-
nika na podlagi naslednjih kriterijev:

– izpolnjevanje minimalnih predpisanih
pogojev,

– kvaliteta in realnost predloženega raz-
vojnega programa in poslovnega načrta, s
katerim se bo del prihodkov od najemnin
lahko namenil za investicijske naložbe,

– predlagana kvaliteta in obseg ter ponu-
jena cena storitev,

– dosedanje reference ponudnikov,
– optimalnost najema potrebnih poslov-

nih prostorov na Popovičevi 2,
– višina varščine za uspešnost izvajanja

gospodarske javne službe.
Komunalna direkcija lahko odloči, da ne

izbere nobenega od ponudnikov.
 7. Vsa potrebna dokumentacija ter do-

datne informacije so na voljo na Komunalni
direkciji Mestne občine Celje, Prešernova
27, 3000 Celje. Razpisna dokumentacija se
plača v višini 10.000 SIT, na Žiro račun
Mestne občine Celje št. 50700-630-
9010105. Kontaktna oseba je Jože Smodila,
dipl. inž., telefon 063 484-822 vsako sredo
od 8. do 10. ure.

8. Rok za prijavo je 30 dni od objave v
Uradnem listu RS.

9. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov: – Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje – s pripisom “Prijava za konces-
ijo za opravljanje pokopališke dejavnosti –
Ne odpiraj”.

Javno odpiranje ponudb bo deset dni po
zaključku objave, točen datum bo ponudni-
kom pisno sporočen, o izbiri pa bo odloče-
no deset dni po odpiranju ponudb.

 Mestna občina Celje

Ob-315

Javni razpis
za sofinanciranje investicij z naslova

odpiranja novih delovnih mest, na
katera se bodo prezaposlili presežni

delavci Rudnika Zagorje v zapiranju,
d.o.o.

I. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev

1. Predmet razpisa so sredstva, ki bodo
dodeljena tistim delodajalcem, ki bodo v
skladu s svojimi investicijskimi programi
zaposlili presežne delavce RZVZ.

2. Višina sredstev, ki se dodeljujejo na
podlagi tega razpisa, je določena z letnim

programom dela RZVZ za leto 1997 in na
podlagi uredbe o začasnem financiranju po-
treb iz proračuna RS v prvem polletju ter
znaša 130,200.000 SIT. Sredstva so name-
njena za odprtje 30 novih delovnih mest.

II. Pogoji in merila za dodeljevanje sred-
stev

1. Na javni razpis se lahko prijavijo gos-
podarske družbe in samostojni podjetniki
posamezniki, ki bodo v skladu s svojimi
investicijskimi programi odpirali nova de-
lovna mesta.

2. Gospodarska družba oziroma samo-
stojni podjetnik mora predložiti investicij-
ski program, ki mora biti izdelan v skladu z
metodologijo, ki jo za izdelavo investicij-
skih programov priporoča Inštitut za ekono-
miko investicij oziroma nekdanja Ljubljan-
ska banka, d.d. Iz investicijskega programa
mora biti poleg osnovnih podatkov investi-
torja jasno razvidno dosedanje poslovanje
investitorja, finančna konstrukcija projekta,
donosnost in likvidnost projekta, čas vrača-
nja vloženih sredstev, tržne možnosti, teh-
nično-tehnološki in ekološki vidik investi-
cije, kadrovski vidik ter ostali pričakovani
ekonomski učinki investicije.

3. V investicijskem programu mora biti
natančno navedeno število delavcev, ki jih
investitor namerava na novo zaposliti ter zah-
tevana stopnja in smer izobrazbe. V primeru,
da se pričakujejo posebne delovne izkušnje,
je potrebno navesti tudi te. Investitor mora v
primeru, da želi zaposliti tudi delavce z
zdravstvenimi omejitvami, to posebej nave-
sti. Investitor mora tudi navesti, če je pri-
pravljen na svoje stroške prekvalificirati de-
lavca v primeru, da ni na razpolago delavcev
z izobrazbo, ki jo zahteva investitor.

4. Sredstva, ki naj bi jih posamezna prav-
na oseba oziroma samostojni podjetnik po-
sameznik pridobila z naslova zaposlitve pre-
sežnih delavcev RZVZ, ne smejo presegati
50% predračunske vrednosti investicije. Do-
sedanji vložek se pri opredeljenem razmer-
ju ne upošteva.

5. Investitor, ki namerava zaposliti delav-
ca v skladu s tem razpisom, v preteklih dveh
letih ni smel odpuščati delavcev na podlagi
programa ugotavljanja trajno presežnih de-
lavcev. Skladno z zahtevami iz tretje točke
razpisa mora o tem predložiti izjavo.

6. Programi, ki so predmet investicij,
morajo uvajati sodoben, energetsko varčen
in ekološko čist tehnološki proces.

7. Presežnega delavca RZVZ je potreb-
no zaposliti za nedoločen čas, vendar vsaj
za dobo štirih let. V roku štirih let investitor
ne sme izvajati programa ugotavljanja traj-
no presežnih delavcev.

8. Pri pridobivanju sredstev bodo imele
ob drugih izpolnjenih pogojih (uspešnost po-
slovanja, pričakovana uspešnost investicije,
zaposlovanje presežnih delavcev RZVZ itd.)
prednost tiste pravne osebe in samostojni
podjetniki posamezniki, ki:

– bodo opravljali dejavnost na območju
Občine Zagorje ob Savi in

– ki bodo zaposlovali delavce z zdravs-
tvenimi omejitvami.

9. Vloge, ki jih podajo investitorji, ki so
v preteklosti že pridobili sredstva z naslova
prezaposlovanja presežnih delavcev rudni-
kov rjavega premoga Slovenije in le-ta
sredstva niso namensko porabili oziroma jih

niso porabili v skladu z določili pogodbe, se
ne bodo obravnavale.

10. Zavarovanje: bančna garancija ene
izmed slovenskih bank (abstraktna, vnovč-
ljiva na prvi poziv) ter štiri bianco akceptni
nalogi, dve bianco menici (za pravne osebe)
oziroma osebna menica (za samostojne pod-
jetnike).

III. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– investicijski program, izdelan v skladu

s točko II.2,
– fotokopijo sklepa o vpisu družbe v sod-

ni register (za gospodarske družbe),
– fotokopijo priglasitvenega lista (1/1 in

1/2), potrjenega od krajevno pristojne izpo-
stave DURS (za samostojne podjetnike),

– za vse prosilce, ki opravljajo obrtno
dejavnost, fotokopijo obrtnega dovoljenja,

– BON 1 in BON 2, ki ne smeta biti
starejše od 30 dni (za gospodarske družbe),

– dokazilo o plačanih davkih, potrjeno
od krajevno pristojne izpostave DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni (za samostoj-
ne podjetnike),

– izjavo gospodarske družbe/samostoj-
nega podjetnika, da v preteklih dveh letih
po programu ugotavljanja trajnih presežnih
delavcev niso odpustili nobenega delavca,

– dokazilo o izpolnjevanju z zakonom
predpisanih pogojev za opravljanje prigla-
šene oziroma registrirane dejavnosti,

– pismo o nameri ene izmed slovenskih
bank za izdajo abstraktne bančne garancije,
vnovčljive na prvi poziv.

IV. Rok in način prijave
Vloge je potrebno dostaviti na naslednji

naslov: RZVZ, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob
Savi, in sicer do 3. marca 1997 do 8. ure.
Vloge morajo biti v zaprti kuverti z naved-
bo naslova pošiljatelja ter napisom “Prijava
na javni razpis Prezaposlovanje delavcev
RZVZ – Ne odpiraj.”

Javno odpiranje ponudb bo 3. marca
1997 ob 10. uri v sejni sobi RZVZ.

V. Postopek obravnave vlog
Če komisija za izbiro novih programov

kadrovsko-socialnega dela projekta zapira-
nja rudnika Zagorje (v nadaljevanju: komi-
sija) ob odpiranju vlog ugotovi, da vloga ne
vsebuje vseh zahtevanih elementov iz tretje
točke, tako vlogo zavrne in kandidata obve-
sti v osmih dneh po končanem odpiranju.
Komisija bo obravnavala predlog organiza-
cije, pooblaščene za ocenjevanje investicij-
skih programov in sprejela sklep o dodelitvi
nepovratnih sredstev, o čemer bo obvestila
vse kandidate v roku do 45 dni po dnevu
odpiranja ponudb. Sklep komisije bo osno-
va za izdelavo tripartitne pogodbe.

VI. Razpoložljivost informacij
Vse dodatne informacije so na razpolago

na sedežu Agencije za razvoj (Cesta zmage
35b, Zagorje) pri Petri Kovač, tel. 0601/64-
333, vsak delovnik, razen ob četrtkih, od 7. do
11. ure, kjer bo na razpolago razpisna doku-
mentacija, ki bo vsebovala osnutek pogodbe
in kadrovsko strukturo presežnih delavcev
RZVZ. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo proti plačilu 10.000 SIT (ŽR št.
52720-601-14200, Agencija za razvoj, d.o.o.).

Komisija za izbiro investitorjev novih
programov kadrovsko-socialnega dela

projekta zapiranja Rudnika Zagorje
v zapiranju, d.o.o.
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Ob-290

Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale v skladu s statutom Ljubljan-
ske banke – Banke Domžale, d.d., Domžale,
objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval
delničar Induplati Holding, p.o., Industrija
platnenih izdelkov, Zg. Jarše, Kamniška ce-
sta 24, Domžale

za odkup

– 6.891 rednih delnic LB – Banke Dom-
žale, d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 17.500 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-33652.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale, d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS pisno sporočijo banki, da sprejema-
jo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale, d.d., ki
imajo v skladu z določili statuta LB – Banke
Domžale, d.d., Domžale prednostno pravi-
co odkupa, morajo upoštevati določila za-
kona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhodnim soglasjem Banke Slove-
nije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Št. 28/97 Ob-244

Razpis

Zavod za odprto družbo Slovenija, Ve-
gova 8, Ljubljana, razpisuje drugi del nate-
čaja za finančno podporo programom in ak-
tivnostim, v katere se vključujejo mladi v
starosti 15 do 20 let in ki jih organizirajo in
vodijo tako odrasli kot tudi mladi sami ter
se izvajajo v šolskem letu 1996/97, pred-
vsem v okviru izvenšolskih dejavnosti.

Namen mladinskega programa, ki pote-
ka v okviru programov Zavoda za odprto
družbo Slovenija, je spodbuditi in podpredti
ustvarjalne pobude mladih. Na osnovi raz-
pisa bo razdeljena denarna pomoč v skupni
višini 24.000 ameriških dolarjev v tolarski
protivrednosti. Program je namenjen razvo-
ju znanj in sposobnosti, ki so potrebne od-
prti družbi, to je jasno izražanje idej, tole-
ranca, odgovorno odločanje, raziskovalne
dejavnosti in podpira programe in vsebine,
ki so organizirane na pobudo dijakov in po-
tekajo v organizaciji šolskih ali izvenšol-
skih skupin. Izvajajo se lahko na šolah ali
pa v zunajšolskih ustanovah in lokacijah.
Dijaki določijo mentorja ali vodjo za svojo
skupino.

Rok prijave na razpis je 21. februar 1997,
prijavite se na osnovi izpolnjene prijavnice
na naslov: Zavod za odprto družbo Sloveni-
ja, Prijava na razpis mladinskega programa,
Vegova 8, 1000 Ljubljana.

Upoštevali bomo samo prijave, ki bodo
prispele na zgornji naslov do 21. 2. 1997 do
12. ure.

V okviru mladinskega programa razpi-
sujemo podporo za naslednje programe in
aktivnosti:

1. Mladinski časopisi, publikacije in
zbirke

Prednostna tema je “Nasilje v mojem
okolju”.

2. Raziskovalne naloge in projekti
Podprte bodo naloge ali projekti, ki za-

gotavljajo kontinuiteto raziskovalnega dela
in jih izvajajo skupine ali posamezniki. Ra-
ziskovalne naloge, ki se izvajajo v okviru
maturitetnih raziskovalnih nalog, ne bodo
podprte.

3. Različni programi, ki se ukvarjajo s
problemom identitete

Programi naj nepolitično obravnavajo
področje identitete in so usmerjeni v prema-
govanje osebne in družbene krize ter vsebu-
jejo teme, kot so osebna in socialna identi-
teta, stereotipi, simboli, zgodovina identite-
te, strpnost do drugačnosti, toleranca, razu-
mevanje razlik in diskriminacije, samospo-
štovanje, emocionalna stabilnost, mednarod-
no razumevanje. Potekajo naj v obliki te-
denskih srečanj, ki jih lahko občasno vodijo
tudi strokovnjaki iz posameznih področij.
Cilj programa je povečanje samozaupanja
in strpnosti do drugačnosti med mladimi in
je namenjen intenzivni debatni dejavnosti.

4. Raziskovalni tabori
Organizacija in udeležba na taborih, ki

so lahko tudi mednarodni in vključujejo štu-
dijsko, laboratorijsko in terensko delo.

5. Program izmenjave med dijaki vzhod-
ne in srednje Evrope

Program se navezuje na mednarodno ra-
ziskovalno dejavnost, na mednarodne šol-
ske projekte ali na drugačno mednarodno
dejavnost mladine, vendar le v okviru izme-
njave med državami, v katerih deluje Soro-
ševa fondacija (večinoma države vzhodne
in delno srednje Evrope).

6. Različni programi, ki vzpodbujajo us-
tvarjalnost mladih in potekajo v organizaci-
ji izvenšolskih skupin

Podprli bomo samoiniciativne dejavno-
sti in programe mladih.

Komisija za mladinski program bo po
predpisanem roku za oddajo prošenj pregle-
dala prijave in denarno podprla najzanimi-
vejše projekte. Prijavljeni bodo pisno ob-
veščeni o določitvi.

Prošnje s programi in aktivnostmi, ki se
nanašajo na športne, umetnostne, glasbene,
zdravstvene, gledališke, lutkovne, trgovske,
fotografske ali verske vsebine, oziroma so
namenjene osnovnošolski populaciji, priza-
deti mladini, mladini s težavami, begunskim
otrokom ali starejšim ljudem, ki niso pred-
met razpisa, ne bodo obravnavane. Na take
prošnje tudi ne bomo odgovarjali.

Nepopolnih prošenj ne bomo obravna-
vali.

Odobrena finančna sredstva se lahko po-
rabijo za (skromno) plačilo vodji ali men-
torju, za materialne ali potne stroške. Na-
kup računalniške opreme bomo podprli sa-
mo izjemoma.

Prejemniki denarne pomoči so dolžni od-
dati vmesno poročilo na Zavod za odprto
družbo Slovenije, Vegova 8, 1000 Ljublja-
na (v roke Alenki Makuc), do 30. 4. 1997 in
zaključno poročilo na isti naslov do 31. 8.
1997.

Prvi del razpisa za naslednje šolsko leto
1997/98 bo objavljen septembra 1997 v
Uradnem listu RS, poslan pa bo tudi na vse
srednje šole v Sloveniji.

Za podrobnejše informacije se obrnite
na Alenko Makuc, koordinatorico mladin-
skega programa na Zavodu za odprto druž-
bo Slovenija, tel. 061/125-64-50, 125-47-
28.

Zavod za odprto družbo Slovenija
Ljubljana

Ob-225

Okrožno sodišče v Ljubljani na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 9. 1. 1997,
opr. št. 21/95, v stečajnem postopku nad
dolžnikom Utensilia, Tovarna tekstilnih po-
trebščin, d.o.o. – v stečaju, Cesta na Brdo
47, Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin ste-

čajnega dolžnika:
1. Počitniška hišica v naselju Jezero pod

Krvavcem, k.o., Šenturska gora;
– parc. št. 1073/9 površine 78,84 m2 ter

zemljišča površine 826 m2,
– izklicna cena – 5,627.583 SIT,

– kupec mora plačati kupnino najkasne-
je v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe,

– znesek varčine, ki jo je dolžan plačati
kupec pred začetkom dražbe znaša 600.000
SIT.

2. Lesno proizvodni obrat s pomožnimi
objekti in zemljišči v k.o. Vič na naslednjih
parcelah:

– parc. št. 1250/1, 1250/2, 1251, 1252/1,
1252/2, 1252/6, 1253/2, 1254/6, 1254/7,
1273/1, 1274/9, 1274/10, 1274/12, 1245/1,
1243/2, 1243/4, 1204/2, 1205/2, 1205/3,
1205/4, 1206/6 in 1206/3, skupne površine
30.426 m2,

– upravno trgovsko zgradbo na naslovu
Cesta na Brdo 47, Ljubljana, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in ki leži na zgoraj nave-
denem zemljišču, razen dela objekta stoje-
čega na parcelni številki 1250/1, obstoječe-
ga iz 85 m2 trgovskega prostora v prvi etaži
– galerija s souporabo skupnih prostorov in
42 m2 pisarniških prostorov v pritličju ob-
jekta, vključno s skupnimi prostori kot pri
trgovini,

kar se šteje kot celota, za katero znaša
izklicna cena – 715,510.000 SIT,

– kupec mora plačati kupnino najkasne-
je v roku 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,

– znesek varščine, ki jo je dolžan plačati
kupec pred začetkom dražbe znaša
72,000.000 SIT.

3. Dvosobno stanovanje v večstanovanj-
skem bloku na Igu 443 v prvem nadstropju,
površine 57,05 m2,

– izklicna cena – 5,530.000 SIT,
– kupec mora plačati kupnino najkasne-

je v roku 60 dni po sklenitvi pogodbe,
– znesek varščine, ki jo je dolžan plačati

kupec pred začetkom dražbe znaša 600.000
SIT.

Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in fizične osebe, ki predložijo doka-
zilo o vplačilu varščine za nakup nepremič-
nine pod 1., 2. ali 3. točko na žiro račun
Utensilie, d.o.o. – v stečaju Ljubljana, Cesta
na Brdo 47, št. 50104-690-920077 ali izro-
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čijo bariran ček ali nepreklicno bančno ga-
rancijo na prvi poziv najkasneje prvi dan
pred javno dražbo.

V primeru sklenitve pogodbe se le-ta šte-
je kot ara in se všteje v kupnino.

Kupec je dolžan v predlogu navesti na-
čin zavarovanja plačila kupnine in rok za
zagotovitev zavarovanja.

Prenos lastninske pravice se izvrši po-
tem, ko je kupnina plačana v celoti.

Nepremičnine so naprodaj po načelu “vi-
deno kupljeno”.

Ponudniki imajo možnost, da si nepre-
mičnine ogledajo po predhodni najavi pri
stečajnem dolžniku (tel. 273-088).

Javna dražba bo v sredo 5. 2. 1997 ob
14. uri v prostorih Utensilie, d.o.o. – v ste-
čaju, Cesta na Brdo 47, Ljubljana.

Utensilia, d.o.o., Ljubljana
v stečaju

Ob-247

Unileasing, d.o.o., Dunajska 107, Ljubljana, objavlja

javno dražbo

za prodajo naslednje rabljene opreme:

Vrsta opreme Leto Št. Izklicna cena

izdelave kom v SIT

1. Stroj za mletje mesa Kolbe Fleischwolf,
komplet 1994 1 448.000

2. Stroj za sekljanje Rex Kutter tip HK 65, 1300 kg,
komplet 1994 1 1,225.000

3. Pik injektor Ruehle PR8, 8-igelni, 100×50×130,
95 kg, 1 KW 1994 1 315.000

4. Stroj za vakum. pakiranje Kraemer & Grebe,
60×50×100 cm 110 kg, 1,1 KW 1994 1 259.000

5. Ledomat MAYA, SA 100, 75×75×110 cm, 130 kg,
0,5 KW 1994 1 224.000

6. Vakumska polnilka Frey-Jobber JP 50, z lijakom 1994 1 1,925.000
7. Vakumska masirka, 180 l, Rewi Tumbler, z račun.

krmilj. 1994 1 1,190.000
8. Stroj za spenjanje pakir. mesa in izdelkov Polyclip

do premera 130 mm 1994 1 350.000
9. Elektronska zidna tehnica Alba ZT-FW 150/50 z

dodatno opremo 1994 1 315.000
10. Elektronska tirna tehnica Alba KT-AD 600/02

s konstrukcijo in dodatno opremo 1994 1 504.000
11. Elektronska namizna tehnica Alba ST-FW 30/10,

z dodatno opremo (tiskalnik, časovni modul) 1995 1 189.000
12. Komora za dimljenje Maurer, s prog. rač. krmilj.

s pripadajočo opremo (voziček 185×110×100 cm,
za 200 do 400 kg izdelkov) 1994 1 2,260.000

13. Hladilniški izparilci in kompresorji za hladilnico
izdelkov, za hladilnico svežega mesa, za
razsekovalnico in za zmrzovalnico 3×LTH, 1×Dorin 1995 1 1,540.000

14. Zračni kompresor Pulsar 400 M, s cevnim razvodom 1995 1 98.000
15. Klima naprava RHOS 1995 3 420.000
16. Naprava za evidenco prisotnosti do 50 oseb, Špica,

Paket Check 09 1995 1 252.000
17. Video nadzor Panasonic 1995 2 301.000

Javna dražba bo dne 10. 2. 1997 v pro-
storih firme MST, d.o.o., Blatnica 1/a, Trzin
ob 11. uri (Industrijska cona Trzin). Draži-
telji morajo najkasneje dva dni pred javno
dražbo vplačati 10% varščine od izklicne
cene, in sicer na žiro račun firme Unilea-
sing, d.o.o., št. 50100-601-59689. Potrdilo
o plačani varščini morajo dražitelji predlo-
žiti dražbeni komisiji pred pričetkom draž-
be. Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, oziroma v plačilo lastne
udeležbe v primeru leasinga, neuspešnemu
dražitelju pa bo varščina vrnjena v 5 dneh
po končani dražbi v nominalni vplačani
vrednosti in brez obresti.

Dražitelji so lahko tako pravne kot fizič-
ne osebe. Nakup je možen v celoti za vso

Za vse informacije glede opreme se lah-
ko interesenti obrnejo na podjetje Unilea-
sing, d.o.o., tel. 061/1682-041, faks.
061/1682-317 vsak dan od 8. do 16. ure.
Ogled opreme bo 10. 2. 1997 ob 10. uri v
prostorih firme MST, d.o.o., Blatnica 1/a,
Trzin.

Unileasing, d.o.o.

Ob-277

Silan, d.o.o., Podjetje za promet z nepre-
mičninami, Ljubljana, Dalmatinova 10, ob-
javlja na podlagi pooblastila družbe AM-
BUS, d.o.o., Ljubljana, Celovška 180, kot
prodajalca

ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnine – dela objekta

v Ljubljani, Celovška 172 (bivša Jugotehni-
ka), 2509,04 m2 pokrite površine, s pripada-
jočim funkcionalnim zemljiščem, kar vse
predstavlja parc. št. 217/3, stavbišče s po-
slovno stavbo 986 m2, dvorišče 581 m2 ,
vpisan v vl. št. 3640 k.o., Zgornja Šiška.

Nepremičnina se prodaja po delih (eno-
tah) ter mora biti prodana skupaj za najmanj
909.527 DEM, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pro-
daje, sicer ima prodajalec pravico razglasiti
dražbo kot neuspešno.

Prodajne enote:

EO – klet in pritličje v izmeri 131, 25 m2

kar predstavlja 5,231% celote, po izklicni
ceni 105.000 DEM.

E1 – klet, pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 785 m2, kar predstavlja 31,287% ce-
lot, po izklicni ceni 525.379 DEM.

E2 – klet, pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 377,75 m2, kar predstavlja 15% celo-
te, po izklicni ceni 273,868 DEM.

E3 – klet, pritličje in prvo nadstropje v
izmeri 182,55 m2, kar pomeni 7,28% celote,
po izklicni ceni 132.348,79 DEM.

E4 – pritličje v izmeri 268,01 m2, kar
predstavlja 10,69% celote, po izklicni ceni
210.387,85 DEM.

E5 – nadstropje v izmeri 333,73 m2, kar
predstavlja 13,3% celote, po izklicni ceni
220.261,80 DEM.

E6 – klet v izmeri 431,65 m2, kar pred-
stavlja 17,2% celote, po izklicni ceni
312.926,25 DEM.

Javna dražba bo 15. 2. 1997 ob 9. uri na
sedežu družbe Silan, d.o.o., Ljubljana, Dal-
matinova 10, v pisarni direktorja.

Dražitelj mora najkasneje dan pred jav-
no dražbo vplačati varščino v višini 10%
izklicne cene, in sicer na žiro račun družbe
Silan, d.o.o., št. 50101-601-87972. Potrdilo
o vplačani varščini morajo  dražitelji pred-
ložiti dražbeni komisiji pred pričetkom draž-
be.

Plačilo preostalega dela kupnine se do-
loči s pogodbo.

V primeru, da kupec ne plača vsaj še
40% kupnine v 10 dneh od podpisa pogod-
be, sme prodjalec pogodbo razdreti in zadr-
žati vplačano varščino.

Enako pravico ima prodajalec tudi v pri-
meru, če kupec v 75 dneh od podpisa po-
godbe ne plača preostanka do polne kupni-
ne s pripadki.

Naknadni rok v smislu ZOR je vsakokrat
5 koledarskih dni.

opremo skupaj, oziroma ločeno po opremi.
Opremo, ki je last firme Unileasing, d.o.o., je
možno kupiti, oziroma jo prevzeti v leasing.
Kupoprodajno, oziroma leasing pogodbo mo-
ra uspešni dražitelj skleniti najkasneje v 8
dneh po javni dražbi. Plačilo preostale kup-
nine, oziroma 30% lastne udeležbe, če gre za
leasing posel, je potrebno realizirati najka-
sneje v 8 dneh po končani dražbi. Prometni
davek in eventualno nastale stroške demon-
taže opreme, plača dražitelj-kupec in niso
zajeti v zgoraj navedeni ceni. Opremo je mož-
no prevzeti takoj po celotno realiziranem pla-
čilu, oziroma po vplačilu 30% lastne udelež-
be, če gre za leasing. Oprema, ki je predmet
javne dražbe se kupuje, oziroma prevzema v
leasing po načelu “videno-kupljeno”.
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Vsa obvestila se štejejo za vročena z odda-
jo priporočeno na pošto na naslov naslovnika.

Dražitelji, ki so fizične osebe, morajo
predložiti originalno potrdilo o državljans-
tvu RS ali njegovo overjeno fotokopijo.

Pooblaščenci, ki sodelujejo na dražbi za
pravne osebe, morajo predložiti overjeno
pooblastilo dražitelja in overjen izpisek iz
sodnega registra iz katerega je razvidno, da
ima pravna oseba sedež v Sloveniji.

Dražitelji pred dražbo podajo izjavo, da
ne bodo namesto plačila kupnine v denar-
nem znesku, ki bo izklican na dražbi, podali
pobotne izjave oziroma da bodo njihove mo-
rebitne pobotne izjave, podane v zvezi z
nakupom nepremičnine iz te objave.

Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, kljub
podani izjavi iz prejšnjega odstavka poda
pobotno izjavo, mora za kršitev te svoje
zaveze plačati pogodbeno kazen v višini
20% dosežene cene, vplačana varščina pa
pripada prodajalcu in se za njen znesek ne
zmanjša dolg na podlagi pogodbene kazni.
Tako podana pobotna izjava je nična.

Uspešnemu dražitelju se bo varščina
vštela v kupnino, neuspešnemu pa bo vrnje-
na v 5 delovnih dneh po končani dražbi v
nominalnem znesku brez obresti. Kupopro-
dajno pogodbo mora uspešni dražitelj skle-
niti s prodajalcem v 3 koledarskih dneh po
končani javni dražbi.

Prometni davek plača prodajalec, vse os-
tale stroške v zvezi s prenosom lastništva pa
kupec.

Nepremičnina se prodaja po načelu vi-
deno kupljeno in bo kupcu predana v delu,
ki ga bo kupil hipotečnih bremen prosto.
Kupoprodajna pogodba pridobi polno prav-
no veljavo z dnem pridobitve soglasja pri-
stojnega javnega pravobranilstva, v prime-
ru, če bo to soglasje še potrebno.

Za vse informacije in dogovore o ogledu
nepremičnine se lahko interesenti obrnejo
na podjetje Silan, d.o.o., Dalmatinova 10,
Ljubljana, tel. 061/133-31-38, faks
061/133-62-15.

Silan, d.o.o., Ljubljana

Št. 62521 Ob-245

GIP Pionir, p.o. v stečaju, Kočevarjeva
1, Novo mesto, na osnovi sklepa stečajnega
senata št. 8/96-80 z dne 9. 1. 1997 objavlja

prodajo
premoženja stečajnega dolžnika z

javnim zbiranjem ponudb
I. Predmeti prodaje se nahajajo na treh

lokacijah in so:

1. Lokacija Novo mesto
cena

kom v SIT

1. Prekladni silos 6 m3 1 60.000
2. Hidroforna naprava 1 25.000
3. Hidroforna naprava 1 30.000
4. Kontejner skladiščni dvojni 1 106.000
5. Kontejner bivalni 1 112.000
6. Kontejner bivalni 1 132.000
7. Kontejner za vnetljive snovi 1 102.000
8. Plinska postaja 1 40.000
9. Tehtnica Libela 5 t 1 62.000
10. Tehtnica Libela 200 kg 1 49.000
11. Kontejner pisarne 1 136.000
12. Kiosk Imgrad K 67 A 1 118.000
13. Mostno dvigalo EEMD 5 MP 1 337.000

cena

kom v SIT

14. Mostno dvigalo DEMD 5 t 1 502.000
15. Zapornica električna E2A 1021 32.000

2. Lokacija Krško
cena

kom v SIT

1. Silos za žagovino 1 110.000
2. Gradbeni opaž IĐOŠ 1 gar 75.000
3. Opažni nosilci Doka 1 gar 1,740.000
4. Baraka montažna 1 30.000
5. Telefaks Cannon 230 1 63.000
6. Plinska postaja 1 84.000
7. Hilti T72 vibr. klad 1 60.000
8. Pretvornik WACKER 1 29.000
9. Pretvornik WACKER 1 35.000
10. HILTI vibrac. kladivo 1 60.000

3. Lokacija Ljubljana
cena

kom v SIT

1. Spalni kontejner 1 94.000
2. Kontejner skladiščni 1 94.000
3. Kontejner spalni 1 94.000
4. Kontejner spalni 1 94.000
5. Opaž Huneback 1 100.000
6. Opaž Outinord 1 350.000
7. Viseči oder Krasnojarsk 1 30.000
8. Voziček za prevoz železa 1 26.000
9. Proizvajalec pare

KIRCHER 1 77.000
10. Ognjevarna omara OG-P 1 23.000
11. Jeklorezalec el. hidravlični 1 200.000
12. Betonarna skreperska 1 8,840.000
13. Stoj za rezanje kamna

tip PV-2 1 131.000

4. Drobni inventar pod točko (lokacija 1,
2, 3)

II. Po sklepu št. 8/96-58 in 8/96-43 pa
zbiramo ponudbe za:

cena

kom v SIT

1. Rotacijski čelilnik 1 450.000
2. Semaforska naprava

Tesla 1 70.000
3. Umetniška keramika

Kržišnik 1 941.000
4. Silos za cement 50 t 1 276.000
5. Računalniška oprema

s spec. iz cenitve B/17 1 300.000

Najnižje cene predmetov so navedene
pri vsakem predmetu posebej.

Pogoji

A) Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS, 31. 1. 1997.

Objava bo objavljena tudi v Salomono-
vem oglasniku.

B) Kupnino kupec plača na žiro račun
stečajnega dolžnika v 8 dneh po sklenitvi
kupoprodajne pogodbe, ki se sklene najka-
sneje v 8 dneh po odpiranju pisnih ponudb.
Če kupnina ni plačana v celoti v 8 dneh se
prodajna pogodba razveljavi, varščina pa
kot skesnina obdrži.

C) Varščino v višini 10% od najnižje ce-
ne je treba vplačati pred končnim rokom za
oddajo ponudbe na žiro račun št. 52100-
690-68375 GIP Pionir, p.o., v stečaju Novo-
mesto z namenom “varščina za prodajo
opreme”.

Varščino bomo uspešnemu ponudniku po
odbitku stroškov prodaje v višini pet odstot-

kov od izhodiščne cene vračunali v kupni-
no, drugim pa brez obresti vrnili najkasneje
v 5 dneh.

D) Vsebina ponudbe
Pisna ponudba mora obsegati ponujeno

ceno, izpisek iz registra za pravne osebe ali
overjeno kopijo potrdila o državljanstvu Re-
publike Slovenije za fizične osebe in doka-
zila o vplačani varščini za resnost ponudbe.

Prednost pri izboru bo imel ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno.

Pisne ponudbe pošljite na naslov: GIP
Pionir, p.o., v stečaju, Kočevarjeva 1, 8000
Novo mesto, z oznako: 8/96-80 “Ponudba –
Ne odpiraj”.

Odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997 ob 15.
uri na sedežu stečajnega dolžnika, izročitev
in prenos lastništva se na kupca prenese po
plačilu celotne kupnine.

Kupec pa mora opremo prevzeti najka-
sneje tretji delovni dan od dneva plačila.

E) Prometni davek in vse druge dajatve
ter stroške v zvezi s prenosom lastništva
plača kupec.

F) Ogled opreme je mogoč vsak delovni
dan, po predhodnem dogovoru z Janezom
Kastelicem, tel. 068/321-663.

G) Informacije
Podrobnejše informacije lahko dobite na

sedežu stečajnega dolžnika pri Janezu Ka-
stelicu, tel. 068/321-663.

Oprema je na prodaj po načelu “ogleda-
no-kupljeno”.

GIP Pionir, p.o., v stečaju, Novo mesto

Ob-256

LB Splošna banka Velenje, d.d., v skla-
du s statutom

prodaja

delnice, ki jih ima v lastnem portfelju,
pod naslednjimi pogoji:

– predmet prodaje: 13.290 navadnih
imenskih delnic LB Splošne banke Velenje,
d.d.,

– nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT,
– prodajna cena: 16.200 SIT za delnico,
– način plačila: gotovinsko v tolarjih v

15 dneh po podpisu pogodbe o kupoprodaji
delnic.

Prednostno pravico pri nakupu delnic
lahko v skladu z določili statuta uveljavlja-
jo delničarji LB Splošne banke Velenje, d.d.,
v roku 30 dni od dneva objave te ponudbe.

Ponudba velja od 30. 6. 1997.
Pisne ponudbe za nakup delnic pošljite

na naslov: LB Splošna banka Velenje, d.d.,
Rudarska 3, 3320 Velenje, Služba sredstev
in likvidnosti.

Ljubljanska banka
Splošna banka Velenje, d.d.

Ob-258

Skladno s 7. členom statuta Splošne ban-
ke Koper, d.d. in poslovnikom o postopku
prodaje imenskih delnic Splošne banke Ko-
per, vas obveščamo o

prodaji
naslednjih rednih delnic Splošne banke

Koper, d.d.
Prodajalec št. delnic cena za delnico

Ladjedelnica Izola 1.125 5.900
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Obstoječi delničarji Splošne banke Ko-
per imajo prednostno pravico odkupa, ki jo
lahko uveljavljajo 15 dni od objave v Urad-
nem listu RS. Interesenti naj pošljejo svoje
ponudbe na naslov: Splošna banka Koper,
d.d., Oddelek vrednostnih papirjev, Prista-
niška 14, 6000 Koper, oziroma na faksu
066/451-369.

Splošna banka Koper, d.d.

St. 500-70-011/96-002 Ob-255

Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve v skladu s 4. točko javnega razpisa
pogojev za pridobitev kontingenta delovnih
dovoljenj za delo v ZRN (Ur. l. RS, št. 80/
94) objavlja, da ZRN, v obdobju od 1. 1.
1997 do 31. 3. 1997 ne izdaja delovnih do-
voljenj za delo v okviru delovršnih pogodb,
sklenjenih na podlagi meddržavnega spora-
zuma, za delo v okrožjih za katere so pri-
stojni naslednji uradi za delo:

031 Neubrandenburg,

032 Rostock,

033 Schwerin,

034 Stralsund,

035 Cottbus,

036 Eberswalde,

037 Frankfurt (Oder),

038 Neuruppin,

042 Dessau,

043 Halberstadt,

044 Halle,

045 Magdeburg,

046 Merseburg,

047 Sangerhausen,

048 Stendal,

049 Wittenberg,

070 Altenburg (Th),

071 Annaberg,

072 Bautzen,

073 Chemnitz,

076 Oschatz,

078 Plauen,

079 Riesa,

092 Zwickau,

093 Erfurt,

094 Gera,

095 Gotha

096 Jena,

097 Nordhausen,

9 Aae I–IX Berlin,

217 Bremerhaven,

241 Helmstedt,

281 Wilhelmshaven,

333 Dortmund,

341 Duisburg,

345 Gelsenkirchen.
V vseh drugih okrožjih, ki niso navede-

na v spisku, slovenska podjetja pridobivajo
delovna dovoljenja v skladu z objavljenimi
pogoji. Delovnih dovoljenj ni mogoče pri-
dobiti za delavce slovenskih podjetij, ki ni-
so slovenski državljani.

Informacije dobite na ministrstvu, Ra-
dak, tel. 061/178-33-38, vsak dan po 13.
uri.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-291

Gostinsko podjetje Črnuče, d.d., ki je do
7/8 uporabnik gostinskega lokala Šibenik v
izmeri 89 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti
hiše v Ljubljani, Dunajska c. 15, stoječi na
parc. št. 2134, k.o. Bežigrad, vabi vse zain-
teresirane kupce, da oddajo pisne ponudbe
za nakup omenjenega lokala, na naslov: Od-
vetnik Tršan Dušan, Dalmatinova 4, Ljub-
ljana.

Dodatne informacije dobite na naslovu
061/131-13-43.

Ponudbe sprejemamo 7 dni po objavi.
Gostinsko podjetje Črnuče, d.d.

Št. 804-06/2-97 Ob-287

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska 3, PPSV Gorenjske
Vojašnica Kranj, Bleiweisova 32, preklicuje naslednje službene izkaznice:
Št. izkaz. Priimek in ime Naslov Kraj

310 Šoič Neven Senično 67 Križe
321 Ude Janez Nazorjeva 10 Kranj
335 Fojkar Rudolf Groharjevo naselje 12 Škofja Loka
340 Kneževič Stanislav Gradnikova 119 Radovljica
365 Šumi Varja Rateče 13 Rateče
3007 Crnjanski Jovan Kurirska pot 1a Jesenice
3008 Dolenšek Franc Krnica 55 Zg. gorje
3014 Kordež Borut Na Jasi 6 Bled
3031 Mlaker Dušan Kidričeva 5 Jesenice
3036 Bečan Tomaž Cesta 4. julija 7 Tržič
3054 Sarkič Safet Veljka Vlahoviča 9 Kranj
3056 Smrekar Franc Tomažičeva 6b Kranj
3072 Žabkar Tomaž Gradnikova 79 Radovljica
3077 Drešček Marko Hrušica 70 Jesenice
3133 Bečan Tomaž Cesta 4. julija Tržič
B 3054 Sokolov Sergej Podlubnik 153 Škofja Loka

Št. 031-1/97 Ob-286

Republika Slovenija, Ministrstvo za fi-
nance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana, prekli-
cuje službeni izkaznici od inšpektorja Čuč-
nik Janeza iz Davčnega urada Kranj, stanu-
jočega na Bledu, Cesta v Megre 8, pod regi-
strsko št. 07128, inšpektorice-revizorke
Mlakar Petre iz Davčnega urada Ljubljana,
stanujočo v Ljubljani, Brodarjev trg 6, pod
registrsko št. 08178.

Ob-259

Elektrotehna ELEX International trade,
p.o., preklicuje štampiljko z naslednjo vse-
bino: ELEKTROTEHNA ELEX Internatio-
nal trade, p.o., Dunajska c. 21, Ljubljana.

Avto Triglav d. o. o., Dunajska 122,
Ljubljana, preklicuje izjavo o ustrznosti vo-
zila, št. A 0160459. s-5216

Črepinko Karel, Šentilj 129/g, Šentilj,
preklicuje listino - odločbo, št.
01369410466/00-75/1995. g-5139

Grujčič Frančiška, Pesnica 51/a, Pesnica
pri Mariboru, preklicuje listino, št. 043528/
0243/00-75/1995. g-5154

HBH d. o. o., Leskoškova 2, Ljubljana,
preklicuje uradno potrdilo za registracijo vo-
zila znamke Cordoba CLX 1, 9 D, št. šas.
VSSZZZ6KZTR279358, št. mot. 1Y624175,
izdala CI Ljubljana dne 7. 11. 1996 pod št.
ECL 54494. s-5269

Haziri Mazlam, Gregorčičeva 8, Tolmin,
preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št.
063421/0948/01-65/095. p-5330

KD-trade d. o. o., Pot k sejmišču 13,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico, št.
0364768. s-5054

Kalan Cvetka, Staneta Žagarja 16, Kranj,
preklicuje listino - obrtno dovolenje, št.
027370. g-5031

Pahor Matej, Miren 5, Miren, preklicuje
priglasitveni list, št. 37-1220-94. p-5282

Pušnik Branko, Malgajeva 20, Celje, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 54-0264/94.
p-5287

Spektra Orbit d. o. o., Kidrčeva 36, Ce-
lje, preklicuje potrdilo o homologaciji, št.
AO24479z dne 23. 12. 1996, za vozilo VW
POLO 75 Servo, št. šasije
WVWZZZ6NZVW064447, št. motorja
AEE280227. p-5205

Šmalc Janez, Češenice 46, Mirna peč,
preklicuje priglasitveni list. g-5145

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Ahtik Drago, Celjska c. 42, Laško, potni
list št. AA 856394. p-5236

Babič Igor, Cesta Marežganskega upora
13, Koper, potni list št. AA 209663. p-5203

Bes Smiljana, Glinškova ploščad 9, Ljub-
ljana, potni list št. AA 674107. s-5240

Bodlaj Jerko, Agrokombinatska cesta 21
a, Ljubljana, potni list št. AA 320784.
s-5176

Brecelj Samo, Goriška cesta 13, Aj-
dovščina, potni list št. AA 721882. g-5113

Bregovič Jožef, Spodnja Korena 69, Ma-
ribor, potni list št. BA 13767. p-5295
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Brunčič Vesna, Petrovičeva 21, Ljublja-
na, potni list št. AA 20040. s-5228

Cebe Irena, Lovska 64, Maribor, obrtno
dovolenje, št. 98/00-74/1995. m-2201

Centrih Vogelnik Metka, Kranjska 16,
Radovljica, potni list AA 754922. p-6006

Celcer Sabina, Košaški dol 37, Maribor,
potni list št. AA 986458. p-5327

Cvetko Gorazd, Kardeljeva cesta 79, Ma-
ribor, potni list št. BA 0486267. p-5185

Črnćec Dušan, Nova ulica 36, Spodnji
Duplek, priglasitveni list, št. 064-0035.
m-2551

Debenjak Jožko, Ulica 30 divizije 17,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 6158. p-5324

Delašjava Marjan, Center 117, Črna, pot-
ni list št. BA 217501. g-5219

Dovgan Franci, Ul. 7. maja 6, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 865709, izdala UE
Ilirska Bistrica 5. 5. 1993. s-5267

Dremelj Marta, Župančičeva cesta 21,
Grosuplje, potni list št. AA 667719. s-5186

Epšek Franc, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 053130. g-5104

Epšek Romana, Tomšičeva 13, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 257245. s-5103

Fux Andreja, Prisojna ulica 3, Ljubljana,
potni list št. AA 61613. s-5235

Gašljevič Romana, Zechnerjeva 15, Ptuj,
potni list št. AA 263122. g-5166

Habjan Peter, Vegova 22, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. 34329. p-5291

Horvat Jožef, Cesta 24. junija 16, Ljub-
ljana, potni list št. AA 311518. s-5111

Hozanović Vesna, Trg revolucije 2 a,
Trbovlje, potni list št. AA 921550. s-5072

Hribernik Jožef, Vuhred 62, Radlje ob
Dravi, potni list št. BA 079554. p-5242

Hribernik Zdenka, Vuhred 62, Radlje ob
Dravi, potni list št. BA 03851. p-5241

Hvala Dušan, Vojkova 7, Sežana, potni
list št. AA 845982. p-5305

Idrizi Špendi, Drulovka del 51, Kranj,
potni list št. AA 640497. p-5198

Ikanović Gina, Ul. Marje Borštnikove 3,
Ljubljana, potni list št. AA 316568. s-5004

Jović Bogdan, Rožna ulica 8, Postojna,
potni list št. AA 623087. p-5215

Jović Mirjana, Rožna ulica 8, Postojna,
potni list št. BA 019249. p-5216

Kalin Saša Josip, Obrežje 6, Brežice, pot-
ni list št. AA 142931. p-5262

Kancler Igor, Ulica 4. julija 25, Spodnji
Duplek, priglasitveni list, št. 064-0596/94.
m-2507

Kek Mojca, Ovčakova 9, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 110594. p-5039

Klasnić Aleksandra, Semič 44/e, Semič,
potni list št. AA 742615. p-5268

Klun Miroslav, Šmarje pri Sežani 52,
Sežana, potni list št. AA 049505. p-5263

Kores Jože, Cesta na Bokalce 49, Ljub-
ljana, potni list št. AA 39454. s-5150

Kores Medeja, Cesta na Bokalce 49,
Ljubljana, potni list št. AA 59391. s-5151

Kores Tatjana, Cesta na Bokalce 49,
Ljubljana, potni list št. AA 59392. s-5152

Kosmač Srečko, Mrzli vrh 10, Idrija, pot-
ni list št. BA 140415. p-539

Košir Rok, Pot k Trojici 5, Vrhnika, pot-
ni list št. BA 563129. s-5016

Kraker Starman Ana Marija, Šorlijeva
ulica 27, Kranj, preklic potnega lista, objav-
ljen v UL RS, št. 70/96. s-5192

Kranjc Jože, Ribnica 22, Jesenice na Do-
lenjskem, preklic potnega lista, objavljen v
UL RS, št. 1/96.

Kreft Suzana, Tugomerjeva 2, Ljublja-
na, potni list št. AA 935540. p-5290

Križan Vesna, Majaronova 4, Ljubljana,
potni list št. AA 319749. s-5280

Kunovac Enes, Cesta na Lenivec 18, Se-
žana, potni list št. AA 628469. p-5306

Lukić Mile, Ul. Marje Borštnikove 3,
Ljubljana, potni list št. AA 449773. s-5003

Merc Bojan, Goriška 6, Maribor, potni
list št. BA 560. p-5218

Mešić Hakija, Cesta zmage 12/b, Zagor-
je, potni list št. AA 282107. p-5266

Milanič Ana, Opatje selo 54 A, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
20147. p-5326

Milanič Vid, Opatje selo 54 A, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
20157. p-5325

Milovanovič Danica, Šentiljska cesta 62,
Šentilj, priglasitveni list, št. 065-0277/94.
m-2402

Mirt Jože, Lokve 9, Krško, potni list št.
BA 242239. p-5348

Močnik Slavica, Dalmatinska 2, Mari-
bor, potni list št. AA 369652. p-5243

Murtezaj Nedžmije, Teharsjka cesta 60,
Celje, potni list št. BA 300037. p-5270

Navotnik Lidija, Dolič 119, Kuzma, pot-
ni list št. AA 700932. p-5344

Navotnik Petra, Dolič 119, Kuzma, pot-
ni list št. BA 566740. p-5342

Navotnik Sara, Dolič 119, Kuzma, potni
list št. BA 566741. p-5341

Navotnik Tomi, Dolič 119, Kuzma, pot-
ni list št. BA 541990. p-5343

Navotnik Viktor, Dolič 119, Kuzma, pot-
ni list št. AA 700477. p-5345

Novak Andrej, Notranjska cesta 37,
Cerknica, potni list št. BA 411686. s-5197

Novak Stanislav, Rakulk 60, Žiri, potni
list št. AA 77574. s-5943

Ovniček Frančiška Marija, Dobravlje 4,
Ajdovščina, potni list št. AA 909969. p-5200

Ovniček Janez, Dobravlje 4, Ajdovšči-
na, potni list št. AA 909967. p-5199

Pejkovič Bojan, Klemenova 116, Ljub-
ljana, potni list št. AA 823913. p-5040

Peklar Zdenko, Hrenca 18, Maribor, pri-
glasitveni list, št. 064-1392/94. m-2541

Perkon Bernarda, Krožna c. 6, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 31937. g-5114

Petrič Slavko, Topol pri Begunjah 23,
Cerknica, potni list št. AA 686708. g-5224

Plajbes Aleša, Visoče 8 A, Tržič, potni
list št. BA 394977. p-5213

Pucelj Ivan, Martinja vas pri Mokronogu
38, Trebnje, potni list št. BA 406630. s-5089

Rajšter Marko, Ulica 5. prekomorske 1,
Ptuj, potni list št. AA 357561. s-5070

Rangl Sanja, Štefana Kovača 1, Murska
Sobota, potni list št. AA 367724. p-5240

Ratej Aleš, Gotska 13, Ljubljana, potni
list št. AA 979826. s-5229

Reich Slavka, Štantetova 12, Maribor,
priglasitveni list, št. 064-1835/94. m-2497

Repas Silva, Rošpoh 183 b, Kamnica,
potni list št. AA 999700. m-2421

Resman Božidar, Javorniški Rovt 1 A,
Jesenice, potni list št. AA 489194. p-5294

Ritonja Adolf Herman, Plečnikova 5,
Maribor, priglasitveni list, št. 064/1884.
m-2482

Rodvajn Maksimiljan, Dolnji Lakoš 67,
Lendava, potni list št. BA 186634. p-5307

Rustemi Jusuf, Vavta vas 80, Novo me-
sto, potni list št. BA 457943. p-5202

Sarhatlič Mustafa, Cesta talcev 7/a, Je-
senice, potni list št. AA 661647. p-5264

Seliškar Andrej, Ul. Marije Hvaličeve
25, Ljubljana, potni list št. AA 589487.
s-5050

Servis mon. in inženiring, Vinogradska
ulica 32, Slovenske Konjice, obrtno dovole-
nje, št. 0835/01-61/1995. m-2544

Simić Tomo, Škapinova ul. 3, Celje, pot-
ni list št. BA 189116. g-5232

Skok Danica, Štorje 27, Sežana, potni
list št. BA 568735. p-5267

Sušnik Primož, Tesarska ulica 2, Ljub-
ljana, potni list št. BA 206234. s-5249

Špes Petra s. p., Jurčičeva 6, Maribor,
priglasitveni list, št. 0641478/94. m-2449

Šujak Ćazim, Kristanova 6, Ljubljana,
potni list št. AA 145842, izdala UE Ljublja-
na. s-5059

Šumenjak Martina, Jareninski dol 2, Ja-
renina, potni list št. BA 419137. m-2500

Švigelj Tomaž, Beethovnova 14, Ljub-
ljana, potni list št. AA 19515. s-5264

Valenčak Aleksandra, Latkova vas 73,
Prebold, potni list št. BA 0133689. p-5220

Vatovec Sonja, Čežarji c. I Istrske brig.
62, Koper, potni list št. BA 177082. g-5277

Vehovec Darko, Trg 4. aprila 11, Meži-
ca, potni list št. AA 126584. p-5204

Veselinovič Milan, Koroška c. 59, Mari-
bor, potni list št. AA 369924. p-5265

Vinko Katrina, Pregljeva 26, Ljubljana,
potni list št. BA 130631. s-5077

Vučić Milka, Srednja vas pri Šenčurju
45, Šenčur, potni list št. BA 112207. p-5217

Zabukošek Tomaž, Ponikva 35, Šentjur,
potni list št. BA 353945. p-5201

Založnik Alojz, Škalce 11 A, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 275084. p-5361

Zavec Simona, Zg. Leskovec 9, Lesko-
vec, potni list št. AA 988599. p-5219

Zavolovšek Hudarin Nada, Kardeljev trg
1, Velenje, potni list št. AA 374460. p-5239

Zorič Ivanka, Rožna ulica 1, Šmarje, pot-
ni list št. BA 132250. p-5248

Zorko Darko, Dušana Kvedra 40, Šent-
jur, potni list št. BA 272266. p-5244

Druge listine

Ažman Slavko, Riklijeva 11, Bled, spri-
čevalo 4. letnika naravoslovno matematične
usmeritve. g-5254

Abina Nevenka, Ulica Pohorskega bata-
ljona 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 932805. s-5073

Adamović Mile, Miljevci, Sanski most,
zaključno spričevalo Poklicne gradbena šo-
la Ivana Kavčilča v Ljubljani, izdano leta
1985. s-5041

Albert Janez, Ulica bratov Babnik 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 62780, S 1026411, izdala UE Ljubljana.
s-5063

Amon Bojan, Maroltova 8, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 8027. s-5053

Anžel Nataša, Ribnik 22, Trbovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11345.
s-5206
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Aslanagić Alma, Dunajska 391, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 27203.
s-5068

Avberšek Janez, Kozju vrh 21, Dravo-
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6311. p-5272

Bajranaj Lunturija, Taborska 6/a, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Gustav Šilih,
št. 1275 za 5. razred. m-2401

Bajrovič Sejdo, Gosposvetska 19, Kranj,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-5019

Bele Jožef, Kamniška cesta 48, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1539.
s-5021

Bele Kristina, Trnje 101, Pivka, spriče-
valo 1. letnika Kmet. odd. NŠO Nova Gori-
ca, šolsko leto 1989/90. g-5009

Belšak Metod, Sp. Klinčarovci 17, Veli-
ka Nedelja, vozniško dovoljenje, kat.
BFGHA, št. 2638. g-5123

Berger Matej, Hrastovec v Slov. Gori-
cah 14, Lenart, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8832. m-2557

Bernot Mateja, Spodnje Prapreče 21, Lu-
kovica, zavarovalno polico, št. 0377129.
s-5005

Bečaj Marjan, Rakitna 114 a, Preserje,
spričevalo o usposobljenosti za poklicnega
voznika, izdala Avtošola Ježica v Ljubljani
leta 1981. a s-5060

Bizjan Mateja, Ljubljana, dijaško me-
sečno vozovnico. p-5293

Blas Brigita, Cerovec 19, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7962. p-5252

Blatnik Simona, Gaberka 297, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18355.
m-2513

Božič Nevenka, Gabrovška 21, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600990, št. reg. 5681, izdala UE Kranj.
g-5253

Bodlaj Jerko, Agrokombinatska c 21 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 186781, št. reg. 59107. s-5177

Bočnik Milan, Jezdarska 19, Maribor,
delovno knjižico. m-2470

Bradeško Simon, Sternenova 27, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
1729. g-5244

Bratušek Jožef, Ulica heroja Vojka 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 82213. m-2453

Bračko Silva, Prušnikova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 59319.
m-2413

Brelih Daniel, Volče 126, Tolmin, voz-
niško dovoljenje, št. 366920. p-5332

Breznik Gregor, Zg. Ščavnica 45, Sveta
Ana, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 6164. m-2429

Breznik Marjan, Dvorjane 62, Spodnji
Duplek, delovno knjižico. m-2503

Breznikar Matjaž, Marija Grdec 62, Mo-
zirje, zavarovalno polico, št. 40351310.
p-5226

Brezničar Andreja, Plečnikova 3, Mari-
bor, delovno knjižico. m-2492

Brglez Zdravko, Dolga gora 19, Ponik-
va, vozniško dovoljenje, št. 1564. p-5235

Brumen Silvo, Maistrova 24, Maribor,
spričevalo od 1 do 6. razreda OŠ. m-2509

Brus Bojan, Grilčeva 11, Idrija, diplo-
mo. p-5333

Budihna Mojca, Prušnikova 62, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513009, št. reg. 131122. s-5082

Budimir Aleksandra, Belokranjska 42,
Maribor, zaključno spričevalo Trgovske šo-
le Maribor, letnik 1995. m-2412

Bukovec Dušan, Naveršnikova 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
51561. m-2522

Bukovnik Janez, Milčetova pot 7, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1012372, št. reg. 139655. s-5046

Cajnko Danjel, Rakovci 39, Tomaž, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFG, št. 6024.
g-5126

Capl Valter, Tržna ulica 4, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
2547. p-5233

Cebe Jani, Bratov Greifov 36, Maribor,
indeks, št. 81504901 EPF Maribor. m-2456

Cenič Marjan, Raka 18, Raka, spričeva-
lo mehanične šole, izdano leta 1973. g-5017

Cenič Marjan, Raka 18, Raka, spričeva-
lo šoferske šole, letnik 1975. g-5018

Cera Peter, Rafolče 30, Lukovica, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 27028. s-5181

Ceraj Karl, Golobinšek ob Sotli 1, Pod-
četrtek, spričevalo OŠ Podčetrtek. g-5129

Cestnik Dino, Hmeljarska 11, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
738215. p-5359

Cigan Marjana, Žižki 7, Črenšovci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6660. p-5247

Cizerle Jožica, Ponikve pri Studencu 9,
Studenec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 5318. p-5232

Cobl Aleš, Ulica S. Severja 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 94951.
m-2452

Copot Franc, Užiška 14, Ljutomer, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 1363. p-5231

Cotar Milan, Zadružna 10, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 98222.
m-2477

Cvetko Marija, Majšperk 38/a, Majšperk,
zaključno spričevalo OŠ Ljudske univerze
v Mariboru, letnik 1976. m-2579

Ćirković Miloš, Grizoldova 8, Ruše, de-
lovno knjižico. m-2415

Čater Peter, Zadobrova 40, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 38389. p-5286

Čeh Viktor, Spodnja Senarska 30, Le-
nart, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
427. m-2581

Černe Sonja, Ižanska cesta 210, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0479318. s-5006

Černivec Jože, Sp. Gruškovje 16, Pod-
lehnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 16464. p-5214

Černivec Marjan, Strlci 1, Markovci,
spričevalo Poklicne šole za voznike motor-
nih vozil. g-5119

Černoša Franc, Rajnkovec 15, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani OŠ. p-5289

Četkovič Frančiška, Prušnikova 46, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
57484. m-2460

Čevka Slavka, Sidraž 5, Cerklje, spriče-
valo 8. razreda OŠ Davorin Jenko Cerklje,
izdano na ime Zupin Slavka. s-5056

Čobal Nadja, Beethovnova 14, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
62710. m-2570

Črešnar Rudolf, Ul. B. Vinterja 2, Celje,
spričevalo OŠ na Gorenju, šolsko leto
1958/59. g-5167

Črčnik Jože, Poljanski nasip 48, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90892, št. reg. 119717. s-5183

Čuk Franc, Tržaška 43, Logatec, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 968185.
s-5170

Čuček Ivanka, Črmljenšak 38, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3866.
m-2200

Džever Željko, Savska 2, Jesenice, de-
lovno knjižico. g-5133

Dežman Irena, Strelac 8, Šmarješke to-
plice, potrdilo o opravljenem strokovnem
izobraževanju, izdal Cene Štupar. g-5162

Debenjak Valter, Kozana 56, Dobrovo,
zavarovalno polico, št. 0347457. p-5229

Delanović Vahid, Šiljkovača, Velika
Kladuša, delovno knjižico. s-5052

Despot Darko, Kajuhova 32, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37170.
s-5122

Dečman Marko, Stožice 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1065456, št. reg. 181088. s-5118

Dimc Jure, Zagrajškova 38, Kranj, vo-
zovnico, št. 483823. g-5010

Divjak Janez, Police 70, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
6597. p-5278

Dobeic Alenka Marija, Stiška ulica 1,
Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete p-
sihologija, izdana leta 1979. s-5078

Doberšek Aleš, Loka 5, Šentjur, voz-
niško dovoljenje. p-5319

Dolšek Maja, Ob težki vodi 26, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. 0349973.
g-5011

Domadenik Renato, Rošpoh 10/b, Mari-
bor, spričevalo OŠ Lackovega odreda Kam-
nica, letnik 1991. m-2404

Domazet Maja, Rusjanov trg 8, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 039358.
s-5109

Dornik Alan, Cerovo 36 B, Nova Gori-
ca, spričevalo TŠC, letnik 1987, št. 1800.
p-5273

Dragičević Nikola, Ulica Goce Delčeva
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 54685. s-5024

Dravinac Ladislav, Lušečka vas 23, Polj-
čane, vozniško dovoljenje. g-5159

Drinovec Vesna, Žaucarjeva 1, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1357.
s-5039

Đorđević Irena, Škale 94/c, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16861.
p-5208

Đorđić Blago, Šentiljska c. 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
44363. m-5069

Đurić Manojlo, Benedičičeva 2 A, Jese-
nice, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil, izdan na ime Đurić Dane,
leta 1973. g-5007

Ekart Branka, Poštna ulica 1 a, Ormož,
spričevalo 2. in 3. letnika gimnazije v Lju-
tomeru. m-2206

Fabjan Dejan, Raduše 15, Podgorje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9656, izda-
la UE Slovenj Gradec. g-5259
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Fajt Fiorella, Vinjolče 25, Lucija, Porto-
rož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Piran. g-5250

Farčnik Tomaž, Dolenja vas 169, Pre-
bold, indeks, št. 93388235. m-2405

Fekonja Ludvik, Polonce Čude 5, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Hotelske šole
Ljubljana, izdano leta 1981. s-5098

Fele Filip, Polšnik 2, Polšnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2589. s-5088

Ferk Stanislav, Tovarniška cesta 91, Cer-
šak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
3443. m-2545

Ferlež Zdravko, Luterje 11 a, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9013.
p-5303

Fijavž Jože, Bukovlje 39, Stranice, spri-
čevalo. p-5349

Fingušt Boštjan, Starše 44, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 96377. m-2508

Firšt Marko, Radmirje 83, Ljubno, spri-
čevalo o končani OŠ. p-5328

Fister Erika, Kupšinci 71/a, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 13311. p-5279

Flakus Darko, Šarhova pot 6, Ruše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGHF, št. 70.
m-2491

Flis Jože, Straža 15, Oplotnica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 16314. g-5127

Fluher Mirko, Šober 48, Kamnica, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole
vMariboru, letnik 1976. m-2411

Formess d. o. o., Jareninski vrh 29/a,
Pesnica, zavarovalno polico, št. 0328449.
m-2585

Frančeškin Jana, Zvezda 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 141395.
s-5097

Fric Rosanda, Ribniki 38, Sevnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10633.
p-5314

Furar Martin, Ig 411, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. ABCDEGH, št. S 595009, št.
reg. 100907. s-5099

Furtula Ljubo, Ul. Staneta Bokala 14,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 22601. g-5198

Furšt Jožef, Janežovci 18, Destrnik, za-
varovalno polico, št. 0457539. m-2488

Gajšt Vladimir, Sp. Dobrenje 43, Pesni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
9374. m-2422

Geroni Vera, Ig 443, Ig, spričevalo 1. in
2. letnika Poklicne gostinske šole v Maribo-
ru, izdana na ime Drevenšek Verica. s-5212

Geršovnik Marijan, Panonska 4, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
48908. m-2559

Glaviševič Halid, Cankarjeva 9, Koper,
odločbo obrtne dejavnosti, št. 07136/1486/
0027/1995. g-5142

Godina Bojan, Sprehajalna pot 7, Mari-
bor, diplomo kmet. mehanizacije, letnik
1985. m-2519

Goličnik Barbara, Latkova vas 31, Pre-
bold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24779. p-5238

Golob Luka, Sneberško nabrežje 42,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
3011-kombinirana. s-5266

Gorjanc Jure, Cesta Radomeljske čete
28/b, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 31358, izdala UE Domžale. g-5243

Gorše Mojca, Trebinjska ulica 5, Ljub-
ljana, preklic indeksa, objavljen v UL RS,
št. 3/97. s-5282

Granduč Samo, Tyrševa 6, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2498

Gračner Janez, Tržišče 50, Tržišče, potr-
dilo za prevoz nevarnih snovi, št. 006675.
g-5008

Gregor Peter, Pameče 42, Slovenj Gra-
dec, zaključno spričevalo Gradbene šole
Ljubljana, šolsko leto 1978/79. g-5124

Grenc Bernardka, Žaucerjeva ulica 17,
Ljubljana, indeks in diplomo Srenje komer-
cialne šole v Ljubljani. s-5279

Grubič Željko, Šmarje 10, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
25011, izdala UE Novo mesto. g-5242

Habat Silvo, Ulica pod gozdom 14, Tr-
zin, zavarovalno polico, št. 0390247. s-5211

Habjanič Jožek, Rošnja 8 a, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 57977.
m-2203

Hace Stanko, Kravjek 3, Loče, spričeva-
lo o zaključnem izpitu, izdano leta 1973.
g-5161

Hamidović Salih, Keršičeva 47, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
8505, izdala UE Trbovlje. g-5193

Hasičević Ekrem, Obrežna 67, Maribor,
spričevalo GSC Boris Kraigher Maribor,
šolsko leto 1976/77. m-2517

Hauptman Simon, Šober 3, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99328. m-2565

Hladnik Albina, Črni vrh 32, Idrija, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 302927,
št. reg. 1611. p-5275

Hlebič Bernarda, Lucijin breg 33/a,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 86663. m-2499

Horvat Andreja, Parižlje 39, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
200630. p-5234

Horvat Anica, G. Maistra 12, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 23196.
p-5311

Horvat Dejan, Meljska c. 59, Maribor,
spričevalo 2. letnika SŠGT Maribor, šolsko
leto 1992/93. m-2199

Horvat Drago, Ob Plantaži 23, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
7163. m-2561

Hočevar Franc, Mačkovec 2, Škocjan,
zaključno spričevalo. g-5032

Hočevar Jaka, Kvedrova cesta 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
10121358, št. reg. 205001. s-5234

Hočevar Matija, Petkova ulica 39, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1393.
s-5236

Hrženjak Miran, Partizanska 13, Radlje
ob Dravi, delovno knjižico. m-2194

Hren Anton, Ob Radoljni 76, Lovrenc,
vozniško dovoljenje, kat. BFGHED, št.
5369. m-2580

Hribernik Danilo, Zg. Lače 17, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 8858. p-5297

Hrvatič Rajko, S. Mašere 1, Izola, de-
lovno knjižico. g-5249

Hudorovič Romana, Rožna ulica 32, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
-2347. g-5199

Huel Sašo, Kašeljska cesta 56 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844891, št. reg. 154277. s-5209

Husnjak Slavko, Pariške komune 29, Ma-
ribor, zaključno spričevalo PKMŠ Štore, št.
2427. p-5285

Hušidić Seldin, Kalce 17, Logatec, kom-
binirano vozno karto na relaciji Ljublja-
na-Logatec. s-5153

Hvala Dušan, Vojkova 7, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2699.
p-5281

Idrizoski Usni, Mogorče, Debar, delov-
no knjižico. s-5025

Ivanjko Leo, Lorgerjeva 5, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 80780.
m-2432

Ivankovič Filip, Beblerjev trg 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929128, št. reg. 154045. s-5187

Ivič Boris, Gogalova 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 11181. s-5230

Jalovec Tanja, Ulica bratov Babnik 5,
Ljubljana, delovno knjižico. s-5057

Jamnik Andrej, Kopališka 47, Škofja Lo-
ka, spričevalo 4. letnika Srednje kemijske
šole, izdano leta 1987. s-5223

Jangelov Spasko, Partizanska 81/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, št. 58259. m-2574

Jauk Janez, Pod Gradiščem 1/a, Mari-
bor, spričevalo OŠ Selnica ob Dravi, letnik
1962. m-2408

Jazbinšek Mario, Koroška 79, Maribor,
potrdilo o opravljenih zaključnih izpitih
Srednje kemijske šole, letnik 1992. m-2440

Jeceljn Marko, Kamniška 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 72225.
m-2202

Jelen Vilko, Konšakova 1, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 35899.
m-2582

Jeraj Marjan, Zupančičeva 7, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25115.
s-5116

Jereb Gregor, Podgora 37, Gorenja vas,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-5222

Jern Irena, Puncerjeva 2, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 99177.
m-2558

Jeromel Tonček, Pameče 259, Slovenj
Gradec, potrdilo o opravljenem izpitu za
dvigalo -gozdarski center v Postojni, letnik
1985. g-5215

Jezerkič Mina, Cesta v Rovte 7, Jeseni-
ce, spričevalo-skrajšani program Jesenice,
šolsko leto 1989/90. g-5195

Jordan Štok Imelda, Srebrničeva 5, An-
karan, spričevalo o zaključnem izpitu Gim-
nazije Koper. g-5012

Jovanovič Daliborka, Ul. Moša Pijade
23 a, Maribor, spričevalo OŠ Maks Durja-
va. m-2446

Jozić Marko, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
zaključno spričevalo poklicnega voznika, iz-
dano leta 1984. s-5283

Juntes Marijan, Toplarniška ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002158, št. reg. 46408. s-5286

Jurmič Đuro, Levanjci 29, Desternik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33281.
g-5189

Juteršek Marjan, Proseniško 26 b, Šent-
jur, spričevalo o končani šoli za poklicne
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voznike motornih vozil, izdala Avtošola Je-
žica v Ljubljani. s-5184

Kovač Andreja, Polje cesta XXII 25 D,
Ljubljana, diplomo Srednje šole tiska in pa-
pirja, izdana leta 1991, na ime Svetelj An-
dreja. s-5102

Kamenšek Mirjana, Celjska cesta 61, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje. p-5350

Kamin Valentin Tine, Češnjevec 13 A,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
9050. s-5049

Kaplan Benedikt, Dol. Mokro polje 57,
Šentjernej, potrdilo o končni šolski obvez-
nosti, št. 373/1-75 z dne 25. 6. 1975. g-5015

Karlin Aljoša, Vojkova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 19093. s-5276

Karlin Gregor, Suška cesta 7 B, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17829. s-5069

Katana Nihad, Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, delovno knjižico. s-5233

Kazić Senahid, Celovška cesta 269,
Ljubljana, delovno knjižico. s-5287

Kačič Andrej, Ul. Luke Kruniča 2, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88572. m-2515

Kerhe Enriko, Ruprova 3, Miklavž, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 94032.
m-2438

Kerin Helena, Milčinskega ul. 14, Celje,
spričevalo OŠ. g-5188

Kern Katarina, Srednje Gameljne 26,
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1050494, št. reg. 208706. s-5040

Kirbiš Jože, Frankolovska 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Mari-
bor, letnik 1995. m-2466

Klakočer Monika, Polje pri Bistrici 5,
Bistrica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 16153, izdala UE Šmarje pri Jel-
šah. p-5060

Klemenčič Janez, Zlato polje 14 D,
Kranj, zavarovalno polico, št. 431014.
g-5255

Klinc Rozalija, Lancova vas 15 c, Vi-
dem pri Ptuju, zavarovalno polico, št.
0361471. m-2548

Klinkon Katja, Zatolmin 18, Tolmin,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za farma-
cijo in zdravstvo, izdano leta 1994. s-5196

Klojčnik Branko, Trčkova 84, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št.
35126. m-2504

Klopčič Nada, Petrovec 8, Izlake, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 10941.
p-5355

Kmetec Albina Kopič, Izola, spričevalo,
šolsko leto 1983/84. g-5147

Kmetec Zvezdana, Bezenškova 43, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87773. m-2197

Knaus, Klanjškova 14, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 29432. p-5299

Knez Alojz, Šmarjeta 56, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 17215. p-5228

Knez Vilko, Zg. Bitnje 160, Žabnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1122367,
št. reg. 670, izdala UE Kranj. g-5258

Kocet Bojan, Apače 101, Apače, zavaro-
valno polico, št. 385765. p-5312

Kodelja Mateja, Ponikve 35, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15116.
p-5331

Kolaković Taras, Crnekova 9, Maribor,
indeks EPF Maribor, št. 814325583. m-2434

Kolbl Slavko, Cesta ob ribniku 21, Mi-
klavž, spričevalo o strokovni izobrazbi Po-
klicne kovinarske šole Maribor, letnik 1975.
m-2476

Komar Aleksander, Bernikova 4, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 0377025.
s-5101

Komljanc Martin, Krmelj 64, Krmelj, po-
morsko knjižico, št. 0313-02/06-2535/
83-93, pooblastilo poročnik trgovske mor-
narice, št. P N-047 02/09-523/85-93, izdano
v pristaniški kapitaniji Koper. g-5292

Konjiček Renato, Cankarjeva 15, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92942. m-2514

Kop Adolf, Ožbalt ob Dravi, Ožbalt, spri-
čevalo o opravljenem strokovnem izpi-
tu-voznik motornih vozil, letnik 1961.
m-2495

Kop Adolf, Ožbalt ob Dravi, Ožbalt, spri-
čevalo o opravljenem strokovnem izpitu-av-
tomehanik, letnik 1960. m-2494

Kopačin Kristina, Kidričeva, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
784623. g-5030

Kopše Mirjana, Obrtniška 8, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
67681. m-2542

Korenin Marjetka, Grič 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 208453.
s-5227

Kos Vanja, Kremžarjeva ulica 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
167865, št. reg. 134793. s-5100

Kosar Erna, Gomila 9/D, Destrnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 26381.
g-5251

Kosi Branko, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, zaključno spričevalo Centra za
voznike motornih vozil na Ježici. s-5055

Kotnik Marta, Socka 31, Nova cerkev,
vozniško dovoljenje, št. 32747. p-5271

Kovačec Davorin, Mihovci 95, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8166, izdala UE Ormož. g-5201

Kovačič Dejan, Zbigovci 17, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12690. p-5354

Kovačič Silva, Panonska 6, Maribor, za-
ključno spričevalo 4. in 5. letnika Šolskega
Centra TAM v Mariboru. m-2537

Kozar Mirko, Peščeni vrh 14, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4883. m-2427

Kozel Venčeslav, Zofke Kukovič 7, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. 647. m-2572

Kozina Sonja, Rudarska c. 24, Kisovec,
letno vozovnico, šolsko leto 1996/97.
p-5356

Košenina Ivank, Hudoverniokova 1,
Ljubljana, vozno karto s 100 procentnim
popustom, št. 489. s-5226

Košir Alenka, Špeglova 42, Velenje, in-
deks, št. 9334856 Strojno tehniške fakultete
v Mariboru. m-2512

Košir Leopoldina Martina, Petrovičeva
ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 585019, št. reg. 113116.
s-5074

Košič Sara, Tomšičeva 1, Žalec, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1102464.
p-5301

Koštumaj Irina, Partizanska 25, Celje,
indeks, št. 82152350 EPF Maribor. m-2510

Krajinovoč Darko, Slovenska 31, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88947. m-2486

Krajnc Marjan, Trčova 275, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3763. m-2496

Krajnc Polona, Grabe 13 a, Središče ob
Dravi, spričevalo 2. letnika Gimnazije v Ptu-
ju, letnik 1992. m-2205

Kralj Ciril, Kardeljeva 62, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 48333.
m-2564

Krasnik Danijel, Padežnikova 11, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100486. m-2410

Kravogel Robert, Ljubljanska cesta 4 c,
Grosuplje, vozniško dovoljenje za kolo z
motorjem. s-5174

Krese Milan, Kongresni trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S512336, št. reg. 107710. s-5293

Kresnik Jurček, Pohorskega odreda 9,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 12334. g-5014

Križaj Tjaša, Finžgarjeva ulica 2, Med-
vode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1106382, št. reg. 211972. s-5289

Križan Vesna, Majaronova ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811880, št. reg. 154033. s-5281

Križanec Nedeljko, Na Gaju 12, Celje,
delovno knjižico. g-5029

Krklec Slavko, Rogatec 246, Rogatec,
zaključno spričevalo Steklarske šole. g-5155

Krsnik Marija, Tržič, letno vozovnico.
g-5144

Kuprešanin Miloš, Preradovičeva 23,
Maribor, spričevalo ŽIŠ Maribor, št. 105/81
v Mariboru. m-2536

Kurbos Milan, Štantetova ulica 20, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
61743. m-2586

Lagoja Natalija, Habatova 6 a, Trzin,
Mengeš, spričevala 1., 2. in 3. letnika, izda-
la Srednja agroživilska šola v Ljubljani.
s-5033

Langus Mateja, Tržaška cesta 67, Ljub-
ljana, potrdilo o strokovni usposobljenosti
za trgovskega poslovodjo, izdala Gospodar-
ska zbornica Slovenije, leta 1994. p-5283

Lavbič Vlado, Dramlje 33, Dramlje, spri-
čevalo. p-5360

Lavrenčič Amedea, Gen. Levičnika 38,
Koper, spričevalo o končani OŠ v Kopru.
g-5157

Lazarevič Dušanka, Tovarniška cesta 32,
Logatec, zavarovalno polico, št. 0323843.
s-5110

Lašič Patricija, Gubčeva 23, Ptuj, za-
ključno spričevalo Ekonomske šole, letnik
1995/96. g-5190

Lašič Žiga, Cesta 1, maja 63, Kranj, spri-
čevalo 3. letnika Srednje mlekarske in kme-
tijske šole v Kranju, izdano leta 1996.
s-5172

Ledinek Zlata, Lokovica 1, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16348.
p-5212

Legvart Alojz-Leon, Naselje Aleša Ka-
ple 6/a, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 932, izdala UE Hrastnik. g-5135

Lenarčič Barbara, Ponikve 59 a, Videm
Dobrepolje, vozno karto, na relaciji Ljub-
ljana - Ponikve. s-5023
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Leskovar Aleksander, Lubična n. h.,
Poljčane, delovno knjižico reg. št. 1852, ser.
št. 0101055. m-2475

Leskošek Robert, Ul. Veljka Vlahoviča
41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 23228. m-2584

Letina Branko, Brunšvik 58, Rače, za-
ključno spričevalo Srednje kmetijske šole,
letnik 1978 in poklicne šoferske šole, letnik
1980 v Mariboru. m-2433

Levačič Zvonko, Žerjavci 27, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5144.
m-2428

Levec Marjan, Taborniška pot 3, Hrast-
nik, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu, izdal Ministrstvo za šolstvo, leta 1981.
g-5134

Lešnik Peter, Štrekljeva 70, Maribor, de-
lovno knjižico. m-2430

Likozar Anja, Posavec 5, Podnart, vo-
zovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-5194

Lilija Hedvika, Šempeter 261, Šempeter
v Sav. dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 1098. p-5329

Lipovec Tibor, Cesta prol. brigad 55,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
99056. m-2562

Ložar Jože, Pot na Žago 7, Ihan, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23241.
s-5231

Logar Anton, Ševnica 10, Mirna, štu-
dentsko izkaznico, št. 81489732 EPF Mari-
bor. m-2511

Lončar Mojca, Sevnica, delovno knjiži-
co. p-5317

Lovrec Surič Tomaž, Med vrtovi 1, Por-
torož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11529, izdala UE Piran. g-5146

Lovrenčič Dušan, Drobtinci 22, Apače,
zavarovalno polico, št. 0413799. m-2563

Lukić Predrag, Erjavčeva 12, Maribor,
delovno knjižico. m-2436

Mahič Matidža, Ribnica 034, Jesenice
na Dolenjskem, zavarovalno polico, št.
0344021. p-5246

Mahnič Marino, Seča 82 c, Portorož, za-
varovalno polico, št. 0461290. g-5013

Majcen Leopold, Veljka Vlahoviča 75,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87738. m-2552

Majcen Marija, Veljka Vlahoviča 75,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2389. m-2553

Majer Jože, Kardeljeva 73, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 44172.
m-2502

Majhen Ivan, Križovljan grad 4, Cestica,
zaključno spričevalo, letnik 1981/82. p-5357

Makič Senad, Kruščica 123, Jajce, za-
ključno spričevalo Gradbene poklicne šole,
letnik 1988. m-2471

Mali Milan, Ul. Staneta Severja 3, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
60536. m-2576

Malinič Milenko, Regentova 20, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
61128. m-2435

Margan Erik, Tomažičeva 42, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38290.
s-5131

Marhl Marija, Hočko Pohorje 77, Hoče,
delovno knjižico. m-2195

Marholt Elizabeta, Linhartova 12, Mari-
bor, zaključno spričevalo 5. razreda OŠ
Kungota, letnik 1947. m-2450

Marinič Matej, Gregorčičeva 4, Raden-
ci, študentsko izkaznico, št. 81419881.
m-2567

Marinčič Ana, Reteče 96, Škofja Loka,
letno vozovnico, št. 413321. s-5178

Markič Mateja, Gorenje polje 39/B, No-
va Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-5274

Markovič Miodrag, Celje, indeks.
p-5227

Marđonović Pavel, Zlatek 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 91769,
št. reg. 158920. s-5117

Matjaž Jože, Bič 18, Veliki Gaber, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 0000486,
ser. št. 8274, izdala UE Trebnje. g-5257

Mavec Saja, Dobravica 6, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 191430. s-5087

Medved Cvetka, Zagradišče 1, Dobru-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
320321, št. reg. 21406. s-5002

Mergeduš Milan, Brezova gora, Brezova
gora, zaključno spričevalo Srednje gradbe-
ne šole Maribor, letnik 1989. m-2442

Merzel Vlasta, Ig 131 A, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1051416, št. reg.
198677. s-5130

Mihelič Ida, Drevenškova 12, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 92814.
m-2485

Mihovec Marija, Delavska 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9578. s-5237

Mihurko Gorazd, Borštnikova 25, Mari-
bor, zavarovalno polico, št. 375308. m-2437

Mikuž Marjan, Gatina 23, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
10069. s-5001

Milanič Ana, Opatje selo 54/a, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izda-
la UE Nova Gorica. p-5308

Milek Metod, Gostičeva 98, Nožice,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24397. s-5091

Milek Metod, Gostičeva 98, Domžale,
zavarovalno polico, št. 0420685 s 50 pro-
centno bonifikacijo, izdala Adriatic Koper.
s-5092

Miličič Goran, Maistrova 7, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21570.
g-5138

Mithans Boris, Sp. Orlica 35, Ribnica,
vozniško dovoljenje, št. 4332. p-5323

Mišić Alen, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
173850, S 1103797, izdala UE Ljubljana.
s-5064

Miško Biserka, Cesta Proletarskih bri-
gad 60, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 99786. m-2546

Mlakar Tatjana, Obardovičeva 2, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
91123. m-2447

Mlekuž Marijan, Kot 26, Bovec, voz-
niško dovoljenje, št. S 1098890, izdala UE
Tolmin. s-5105

Mlekuž Marijan, Kot 26, Bovec, delov-
no knjižico, ser. št. 100552, reg. št. 8065,
izdala UE Tolmin. s-5106

Možina Klemen, Podlubnik 159, Škofja
Loka, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
gradbene šole Kranj. g-5143

Modic Stanislav, Marolče 6, Ortnek, di-
plomo SŠTUD Kočevje, izdana 1988.
g-5220

Mohar Andraž, Šemnik 7, Kisovec, let-
no vozovnico, št. 00004, šolsko leto 1996/
97. p-5254

Mohorko Franja, Ul. heroja Staneta 6,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026865. p-5300

Moravs Vlado, Ljubljanska c. 98, Mari-
bor, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole,
letnik 1979. m-2454

Motnik Anton, Leše 113, Prevalje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 4700, iz-
dala UE Ravne na Koroškem. g-5191

Mrzdovnik Aleš, Rudniška 3, Zreče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12087. p-5288

Muc Jožef, Cadrah 16, Oplotnica, spri-
čevalo za poklicnega voznika, izdano le-
ta1972. g-5136

Mulc Dragica, SR. Laz 7, Vas, hranilno
knjižico, št. 10201618. g-5210

Munda Boštjan, Savci 20, Tomaž, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 7952, izdala-
UE Ormož. g-5200

Nagode Andrej, Blatna Brezovica 51,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11508. s-5272

Namestnik Irena, Durjanova 13, Mari-
bor, zaključno spričevalo TESTP Maribor.
m-2419

Navotnik Lidija, Dolič 119, Kuzma, voz-
niško dovoljenje, št. 11429. p-5346

Navotnik Viktor, Dolič 119, Kuzma,
vozniško dovoljenje, št. 19785. p-5347

Nežmah Mateja, Novo naselje 17, Bi-
strica ob Sotli, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 848. m-2481

Neral Ivan, Dečno selo 42, Artiče, zava-
rovalno polico, št. 0318670. p-5224

Nikič Milanko, Borova vas 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 57386.
m-2554

Novak Branko, Sp. Hajdina 80, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
strojne šole v Mariboru, letnik 1976. m-2480

Novak Stanislav, Rakulk 60, Žiri, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19955.
s-5044

Novaković Milan, Pregljeva 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92624. m-2538

Novosel Ivan, Brezje 1 b, Jesenice na
Dolenjskem, delovno knjižico. g-5115

Ožura David, Kumrovška ulica 21, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
146118, št. reg. 184408. s-5175

Oberčkal Peter, Trg Franca Kozarja 7,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. GH, iz-
dala UE Hrastnik. g-5256

Oblak Marjan, Hraše 20, Smlednik, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 544220,
št. reg. 156745. s-5080

Ocvirk Alja, Jazbin vrh 1, Šentjur, spri-
čevalo PKMS Štore. p-5321

Ornik Ema, Kamniška graba 105, Kam-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11538. m-2468

Ornik Maks, Zgornji Duplek 128/a,
Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 9344. m-2550

Ostojič Marko, Smrtnikova 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6502. s-5241

Ošljak Mija, C. F. Foita 8, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19091. p-5210

Pajtler Mirko, Podigrac 16, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8118. m-2583
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Panič Boško, Prvomajska 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 41428
- duplikat. m-2208

Papič Mojca, Tugomerjeva 74, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 6817.
s-5292

Pavlič Irenca, Cesta III talcev 28/A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12711. s-5026

Pavčnik Dušan, Šaleška 2/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11403.
p-5211

Pelko Natalija, Pot na Malence 4, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12898. s-5171

Pelko Saša, Čebelarja Močnika 11, Mi-
klavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111023. m-5035

Perc Alojz, Stanetova 14, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 3376. p-5298

Perdija Zoran, Fram 82, Fram, delovno
knjižico. m-2489

Pernek Valerija, Prušnikova 10, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
92930. m-2407

Pesjak Smiljan, Polzela 24, Polzela, voz-
niško dovoljenje. p-5261

Pesko Max, Breg pri Polzeli 41 F, Polze-
la, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
197348. p-5260

Petek Tomaž, Prapreče 12 A, Trbovlje,
letno vozovnico, št. 00010, šolsko leto 1996/
97. p-5336

Peterlin Branko, Hodoščkova 20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 112525, S 1000857, izdala UE Ljublja-
na. s-5065

Peternelj Zdenka, Dol. Novaki 41, Cerk-
no, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S224570, št. reg. 833, izdala UE Idrija.
p-5230

Petrin Moličnik Marko, Varpolje 23, Re-
čica ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 8055. s-5285

Petrič Vanja, Kidričeva cesta 30, Kranj,
spričevalo 1. 2. letnika, izdana na ime Žvo-
kelj Vanja in sprič. 3. letnika na ime Petrič,
Gimnazije Kranj. s-5090

Peša Dejan, Rapočeva 18, Maribor, spri-
čevalo OŠ Angel Besednjak v Mariboru,
letnik 1993. m-2547

Pihlerič Irena, Štrekljeva 66, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Tone Čufar Mari-
bor, letnik 1976. m-2479

Piko Igor, Kotlje 218, Ravne na Ko-
roškem, spričevalo o zaključnem izpitu Goz-
darske šole v Postojni. s-5027

Pipan Kastelic Karmen, Sežana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12465.
p-5251

Pirih Janez, Kremžarjeva ulica 18, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole teh-
ničnih strok Šiška, izdano leta 1994. s-5058

Planjšek Neža, Prečna ul. 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49294.
m-2464

Planko Ervin, Lažiše 37, Planina, voz-
niško dovoljenje, kat. BGHFC, št. 6431.
p-5302

Pleše Vjeloslava, Rijeka, Rijeka, indeks
Akademije za glasbo v Ljubljani. s-5268

Plešec Daniel, Kranjčeva 18, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 21858.
p-5335

Plut Vesna, Martinčeva ulica 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630747, št. reg. 154439. s-5083

Požun Tomaž, Sevnica, delovno knjiži-
co, ser. št. 13394. p-5358

Podgoršek Franc, Špindlerjeva 4, Ptuj,
spričevalo o končani poklicni šoferski šoli
Ljubljana-Ježica, letnik 1973. p-5318

Podgoršek Srečko, Špindlerjeva 4, Ptuj,
diplomo Srednje kovinarske šole Ptuj, šol-
sko leto 1982/83. p-5277

Podgostnik Danilo, Malečnik 32, Mari-
bor, indeks Srednje tekstilne šole, šolsko
leto 1980/81. m-2505

Podjavoršek Andrej, Raški dol 1, Mari-
bor, potrdilo o opravljenem strokovnem iz-
pitu za učitelja, izdano leta 1994. m-2467

Podobnik Pavel, Partizanska ul. 44, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF-
GH, št. 10597. p-5221

Polančec Darinka, Mestni vrh 113, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32361,
izdala UE Ptuj. p-5206

Polič Stanislav, Biš 27/a, Trnovska vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega av-
tomehaničnega centra Maribor, letnik 1975.
m-2193

Popovič Vladimir, Gen. Levičnika 60/g,
Koper, vozniško dovoljenje, izdala UE Ko-
per. g-5247

Potež Inge, Ljubljanska ul. 27 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37017. m-2445

Potočnik Valter, Ptujska cesta 33, Mari-
bor, potrdilo o opravljeni strokovni izobraz-
bi, izdano leta 1995. m-2461

Potočnik Vekoslav, Krapje 2/a, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7265,
izdala UE Ljutomer. p-5255

Potrč Sanja, Pernica 12, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 108903.
m-2566

Pozaršek Bojan, Golnik 159, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
271034, št. reg. 33863, izdala UE Kranj.
s-5071

Počivalšek Jože, Olimje 22, Podčetrtek,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGHF, št.
6386, izdala UE Šmarje. p-5019

Prah Roman, Ul. Borisa Kraigherja 20,
Brežice, delovno knjižico. s-5238

Prašnikar Branka, Novo polje cesta VII
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 482248, št. reg. 47879. s-5168

Praštalo Slavica, Mlaka pri Kočevju 38,
Kočevje, spričevalo 8. razreda OŠ Stara Cer-
kev. s-5084

Praštalo Slavica, Mlaka pri Kočevju 38,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani. s-5085

Prelc Boris, Rojčeva ulica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S63696,
št. reg. 8477. s-5239

Prelog Anica, Frana Kovačiča 10, Ver-
žej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 442.
p-5256

Primožič Tina, Ob Sotočju 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36729, izdal
LPP. s-5182

Prinčič Ada, Kozana 98, Dobrovo, zava-
rovalno polico, št. 0380629. p-5249

Pur Rudolf, Pod kostanji 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 28261, izda-
la UE Celje. p-5101

Pušnik Andrej, Brezna 30, Laško, zava-
rovalno polico. p-5296

Pučko Ana, Nabbišec 11, Voličina, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2950. m-2209

Pučko Ivan, Ivanjkovci 30, Ivanjkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 79/24 -
šole za voznike. g-5202

Radič Milena, Aškerčeva 19, Ruše, za-
ključno spričevalo II gimnazije Maribor, let-
nik 1991. m-2416

Ramšak Tanja, Prešernova 6, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17135.
p-5209

Razpotnik Špela, Sojerjeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40253.
s-5270

Raškaj Mario, Šnuderlova 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 84747.
m-2439

Račič Ivan, Globoko 20 A, Globoko, za-
varovalno polico, št. 0318762. p-5237

Rebernak Dolores, Ilije Gregoriča 16,
Miklavž, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
87126. m-2520

Rebolj Tanja, Linhartova 17, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ledina, izdano leta 1995, na ime Pjevac
Tatjana. s-5108

Reich Bojan, Moša Pijade 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30079.
m-2196

Rems Ana, Tesovnikova 76, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 19980
s-5291

Remšak Janko, Zoranina 1, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
22544. s-5038

Resnik Ivan, Moste 76, Komenda, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 2577.
p-5284

Rešetič Jože, Koštialova 36, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23701, izdala UE Novo mesto. g-5140

Ribič Franc, Ulica Heroja Mašere in Spa-
siča, Maribor, delovno knjižico. m-2560

Rihtar Dunja, Pavšičeva 4, Ljubljana,
spričevalo 2, letnika, izdala Srednja agroži-
vilska šola v Ljubljani leta 1994. s-5185

Robič Marjan, Spodnji Boč 32/d, Selni-
ca ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 7613. m-2441

Robnik Pankracij, Solčava 53, Solčava,
zavarovalno polico, št. 0388432. g-5225

Rodošek Silvo, Kungota, Kidričevo, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, št. 3432 Gostin-
skega šolskega centra Maribor. m-2549

Rogel Marjan, Skapinova 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 90036,
št. reg. 101285. s-5121

Rogina Boris, Bevkova 3, Ptuj, spričeva-
lo o zaključnem izpitu GTŠ, letnik 1975 v
Mariboru. m-2420

Rojko Ervin, Zrkovska 188/d, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
50736. m-2198

Romih Franc, Kozjanskega odreda 4,
Štore, zaključno spričevalo. p-5351

Romih Marjan, Vrbno 25, Šentjur, spri-
čevalo. p-5320

Rozman Tomaž, Polje cesta VI 2, Ljub-
ljana, izkaznico za reševalca iz vode, evi-
denčna št. 195. s-5207

Rubin Mihec, Gospejna ulica 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
90318. m-2556
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Rudolf Ida, Šarhova 56, Maribor, spriče-
valo 1. letnika Upravno administrativne šo-
le Ptuj, šolsko leto 1972/73. m-2448

Rumež Robert, Dalmatinska 49, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 99379.
m-2458

Saje Danica, Cesta zmage 92, Maribor,
indeks Pedagoške akademije, letnik 1984.
m-2501

Sajovic Franci, Slap 13, Tržič, vozno
karto, na relaciji Slap-Križe, izdal Integral.
g-5156

Salamadija Goran, Okrogarjeva 5, Celje,
delovno knjižico. p-5352

Sangava Noriaki, Tržaška 39, Ljubljana,
indeks Akademije za likovno umetnost, št.
422246/95. s-5180

Sanjkovič Drago, Ragovo 13, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23056. g-5260

Sedmak Tomaž, Cesta v Mestni log 72,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
36997. s-5107

Senjur Darko, Adamičeva 83, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 59652.
m-2569

Sitar Jožica, Prepolje 95, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BGFH, št. 4530.
m-2483

Skok Danica, Štorje 27, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 4860. p-5280

Skubic Petra, Gradišče 8, Grosuplje, spri-
čevalo 3. letnika Ekonomske šole Josip Jur-
čič, Ivančna Gorica, izdano leta 1996.
s-5045

Skvarča Jože, Rožna dolina c II/20, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885534, št. reg. 79491. s-5169

Skvarča Marlena, Rožna dolina c II/20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 392031, št. reg. 190584. s-5076

Slapnik Jožefa, Cesta v Lahovno 8, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 37717. p-5257

Slatinek Zoran, Lešje 1, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 25659.
p-5245

Smerdu Miroslav, Cankarjeva 21, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6002. m-2403

Sovič Emil, Keršova 10, Vojnik, voz-
niško dovoljenje. p-5353

Spasojevič Čedomir, Železnikova 10,
Maribor, spričevalo 8. razreda OŠ Delavske
univerze v Mariboru, letnik 1979. m-2478

Spirič Tomislav, Zadružna 2, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 10269. p-5313

Stare Franc, Škrljevo 6 A, Šentrupert,
prepis spričevala Srednje kmetijske šole v
Novem mestu, izdano leta 1994. s-5148

Stegnar Nada, Begunje 165, Begunje na
Gorenjskem, letno vozovnico. g-5163

Stojkovič Sava, Leningrajska 27/a, Ma-
ribor, spričevalo ŽIŠ Tabor Maribor, letnik
1976. m-2540

Stopar Aleš, Harpelj 59, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. 15157. p-5253

Strahija Bojan, Jenkova 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 71244.
m-2484

Studio Mak d. o. o., Gallusova 6 p. p. 93,
Koper, zavarovalno polico, št. 0270927.
g-5261

Sušilovič Boštjan, Slovenska 38/a, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110044. m-2465

Sušnik Darko, Zelena pot 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
414319, št. reg. 41230. s-5042

Šalamon Stanislav, Kardeljeva 57, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
85470. m-2521

Šarc Besek Karolina, Šarhova ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 888887, št. reg. 88155. s-5173

Šenk Tatjana, Alešovčeva 23 a, Ljublja-
na, diplomo, izdala Filozofska fakulteta v
Ljubljani leta 1986. s-5034

Šerjak Janko, Pijava Gorica 16, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
190422, S 391147, izdala UE Ljubljana.
s-5067

Šestanj Rozalija, Zamušani 21, Gorišni-
ca, delovno knjižico. m-2577

Šibič Polona, Štihova 19, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 58186.
s-5093

Šilec Miran, Kosova ul. 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 36573.
m-2490

Šimunović Romana, Vrazova 54, Mari-
bor, zaključno spričevalo SKVGŠ Maribor,
letnik 1994. m-2493

Škerl Goran, Trg svobode 37, Sevnica,
spričevalo PTT - SŠG - elektrotehnik, šol-
sko leto 1994/95. g-5022

Škvarč Božidar, Reška ulica 35, Ljublja-
na, obvestilo o uspehu o maturi, izdano leta
1995. s-5179

Šmitek Jana, Cesta Maršala Tita 1, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH. s-5086

Šmon Jurček, Mislinjska Dobrava 86 A,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 4614. g-5217

Špeglič Tanja, Javornik 29, Ravne, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 15683. s-5164

Šrok Goran, Zorkova 11, Maribor, za-
ključno spričevalo Srednje poklicne kovi-
narske šole Maribor, letnik 1983. m-2417

Štandeker Maksimiljan, Goriška 22, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika učiteljišča v Ma-
riboru, letnik 1957/58. m-2426

Štandeker Maksimiljan, Goriška 22, Ma-
ribor, spričevalo 3. in 4. letnika gimnazije
Lenart. m-2425

Štefanič Roman, Vrtna ulica 2, Črno-
melj, spričevalo o zaključnem izpitu Izo-
braževalnega centra za tehniške stroke No-
vo mesto, izdano leta 1979. s-5051

Štriković Leonida, Zgornje Pirniče 19,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 484790, reg. št. 168178. s-5079

Šturbej Elvis, Babina Brda 30, Sveti Šte-
fan, vozniško dovoljenje, št. 16396. p-5322

Štusaj Anton, Tomšičeva 49, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovolenja, ob-
javljen v UL RS, št. 3/97. g-5214

Šubelj Simona, Ulica pariške komune 2,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0389614.
s-5288

Šubelj Veronika, Novo polje cesta IV 2
B, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpi-
tu Poklicne oblačilne šole v Ljubljani, izda-
no leta 1976, na ime Jerman Veronika.
s-5263

Šuc Robert, Gregorčičeva 2, Koper, spri-
čevalo 1. in 2. letnika CSŠ Domžale. g-5120

Šutalo Zvezdana, Trdinova 18, Maribor,
diplomo Srednje kovinarske šole TAM, let-
nik 1985. m-2535

Šuštar Ludvik, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 151399.
s-5036

Švab Aleksander, Vič 38, Dravograd,
spričevalo in indeks srednje elektr. šole v
Velenju. g-5245

Švarda Dorica, Kristanova 10, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. AO 0322018.
s-5278

Švigelj Tomaž, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 43626, št. reg. 59807. s-5265

Taks Sašo, Trg svobode 14, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 29000472 FS in EPF
Maribor. m-2473

Tanšek Franc, Tkalska ulica 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22622,
izdala UE Celje. p-5207

Tašner Čuber Otilija, Gosposvetska ce-
sta 19 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 20579. m-2555

Ternovšek Jelka, Kardeljeva c. 51, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5766. m-2575

Tiler Maja, Vodnikova 8, Brežice, diplo-
mo Srednje zdravstvene šole v Celju. p-5304

Topler Benjamin, Glavni trg 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 24389.
m-2506

Topolovec Stanko, Brengova 42, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6620.
m-2523

Topolovec Janez, Na Gaj 22, Miklavž,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 39161.
m-2418

Tovornik Anton, NHM 3, Sevnica, za-
ključno spričevalo, št. 2491. p-5337

Tovšak Rozalija, Kletarska 3, Maribor,
spričevalo 1. 2. 3. 4. letnika in sprič. o za-
ključnem izpitu Gimnazije Ravne. m-2534

Trauner Otmar, Goce Delčeva 23, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10246. m-2578

Travnikar Ivana, Lampreše 26, Črna, za-
varovalno polico, št. 0387688. m-2459

Tronkl Adela, Rampel 86, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-5252

Trvnk Jože, Podčetrtek 117, Podčetrtek,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
Celje, letnik 1981. m-2474

Turecki Matej, Lackova 269, Limbuš,
študentsko izkaznico, št. 61125469. m-2487

Turk Janko, Ulica talcev 10, Koper, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Poklicne gradbene
šole v Ljubljani. g-5204

Turk Miroslav, Spodnja Rečica 94,
Laško, spričevalo o končani OŠ Primoža
Trubarja. g-5125

Turnšek Robert, Kamence 13, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. 2. 3. letnika in spriče-
valo o zaključnem izpitu. g-5028

Udovič Ksenija, Kresna ulica 4, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
992112, št. reg. 7571. s-5081

Umek Boštjan, Veliki kamen 54, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14856.
p-5269

Umek Tomaž, Hrastarjeva ulica 1, Med-
vode, spričevalo 4. letnika Srednje elektro-
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
s-5137

Uršič Božidara, Padlih Borcev 23, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-5309
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Uršič Branko, Padlih borcev 23, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-5310

Uršič Darja, Cankarjeva 11, Senovo,
spričevalo Gostinske šole. g-5160

Ušaj Egon, Čevljarska 26, Koper, spri-
čevalo tehniško strojno pomorske šole v
Portorožu, letnik 1974. g-5158

Valentan Bogomir, Borova vas 7, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
40148. m-2409

Vanelli Ksenija, Ulica 1. junija 34, Tr-
bovlje, delovno knjižico. s-5273

Vanelli Ksenija, Ulica 1. junija 34, Tr-
bovlje, spričevalo 8. razreda OŠ Trbovlje.
s-5274

Varušak Nataša, Garibaldijeva 17, Luci-
ja, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
9712. s-5094

Veit Mojca, Sp. Korena 1 a, Spodnji Du-
plek, indeks, št. 81494305 EPF Maribor.
m-2424

Vekar Lilijana, Koče 42, Prestranek, de-
lovno knjižico. p-5250

Verbovšek Silva, Dolga gora 54 A, Po-
nikva, delovno knjižico. p-5258

Verdik Aleš, Trubarjeva ulica 5, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1970.
p-5223

Verhovnik Srečko, Trg svobode 18, Rav-
ne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11652. g-5128

Vetrih Aleksander, Glavni trg 8, Celje,
dvižni listek pri urarju Trglavčniku Celje.
m-2462

Vevar Andreja, Goriče 3, Golnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523772,
št. reg. 92294, izdala UE Kranj. g-5246

Vezjak Zlatko, Kresnica 31, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5213.
m-2423

Vidmar Aleksander, Godovič 74, Idrija,
delovno knjižico, št. 12064. s-5075

Vidmar Janez, Ižanska cesta 280 a, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0233339.
s-5208

Vidmar Marija, Zalog 32, Cerklje, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 809499,
št. reg. 44115, izdala UE Kranj. g-5132

Vidojević Dragoljub, Palčje 73, Pivka,
spričevalo 3. letnika, izdal Srednješolski
gradbeni center v Ljubljani leta 1968.
s-5035

Viher Zvonko, Stara cesta 41, Hoče, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 93492.
m-2451

Vitek Bojan, Most na Soči 67, Most na
Soči, delovno knjižico. p-5338

Vitorović Velisav, Cesta v Zgornji Log
40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 113921. s-5047

Vlahovič Amalija, Gabrov trg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
925441, št. reg. 145781. s-5271

Vogrin Ana, Strossmayerjeva 17, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
78938. m-2568

Voje Aleksander, Grasselijeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265756, št. reg. 170657. s-5284

Vojković Janja, Majtinci 47/b, Morav-
ske Toplice, spričevalo 3. letnika Srednje-
tekstilne šole Maribor, letnik 1996. m-2469

Vojnikovič Fajko, Tomšičeva 70 e, Jese-
nice, delovno knjižico. g-5262

Vouk Tomaž, Ljubljanska 19 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
88148. m-2204

Vovk Gornik Stanislava, Taborniška 8,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6232. p-5316

Vozlič Silvestra, Ormoška cesta 11/a,
Ljutomer, delovno knjižico, reg. št. 264/86,
ser. št. 49533. p-5334

Vrbnjak Martin, Kaniža 21, Šentilj, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 220.
m-2207

Vrewčak Breda, Predel 3 A, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo in spričevalo 4.
letnika, izdana na ime Glušič Breda. g-5213

Vrečar Teja, Brilejeva ulica 16, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3165.
s-5221

Vrhovšek Tanja, Zg. Hudinja 22, Celje,
študentsko izkaznico, št. 61117637. m-2472

Vrlinič Darinka, Železnikarska 19, Čr-
nomelj, diplomo SŠ družboslovno in teh-
nične usmeritve E. Kardelj Črnomelj, izda-
na leta 1990. g-5141

Vurnik Mateja, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894069, št. reg. 140943. s-5037

Vučenovič Nikola, Ptujska 37/a, Mari-
bor, diplomo PKŠ Tabor, letnik 1981.
m-2406

Zabret Hribar Anamarija, Novakova 20,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18799. s-5112

Zadravec Suzana, Cesta osvobodilne
fronte 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 59186. m-2573

Zafran Boštjan, Jakčeva ulica 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352315, št. reg. 190115. s-5048

Zagmajster Štefka, Gubčeva 7, Kranj,
vozno karto. g-5020

Zagorac Angela, Polanškova 13, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
184460, S 146176, izdala UE Ljubljana.
s-5061

Zagoršek Feliks, Šumenjakova 10, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
56777. m-2463

Zajc Mateja-Marija, Veliko Globoko 11
a, Zagradec, spričevalo o zaključnem izpi-
tu, izdala Srednja šola Josip Jurčič, Ivančna
Gorica dne 23. 6. 1992. s-5066

Zakšek Jože, Sremič 38, Krško, listino.
g-5275

Zaman Stanislav, Preska nad Kostrevni-
co 16, Šmartno pri Litiji, delovno knjižico.
s-5062

Zavrl Andrej, Jamova ulica 48, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-5165

Zemljić Suzana, Zg. Duplek 52 b, Spod-
nji Duplek, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje ekonomske šole v Mariboru. m-2444

Zemljič Mira, Police 86, Gornja Radgo-
na, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Murski Soboti, šolsko leto 1981/82. m-2431

Zorec Brigita, Maistrova 12, Ptuj, indeks,
št. 71071230 Pravne fakultete Maribor.
m-2516

Zorko Jožef, Kušernik 26, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 59453.
m-2457

Zupan Saša, Bašelj 29 A, Preddvor, vo-
zovnico, št. 462692, izdal Alpetour Škofja
Loka. g-5203

Zupanc Anton, Ritergozd 1, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1143648, izdala UE Laško. p-5222

Zupanc Anton, Laško, vozniško dovo-
ljenje. p-5259

Zupančič Dušan, Regrča vas 59, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29043. g-5218

Zupančič Miro, Brilejeva 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1108139, št. reg. 135654. s-5149

Žagar Špela, Tovarniška 7, Radomlje,
dijaško izkaznico Srednje upravno admini-
strativne šole v Ljubljani. s-5095

Žalnik Milan, Gubčeva 3, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11130.
p-5315

Žan Bernarda, Anže 30, Brestanica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 16281.
p-5340

Žižek Viktor, Ciringa 13, Zgornja Kun-
gota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
4065. m-2455

Živkovič Predrag, Novi svet 8, Škofja
Loka, spričevalo gostinske šole, izdal Cene
Štupar - izobraževanju ob delu, izdano leta
1996. s-3205

Žmuc Mateja, Tratnikova ulica 4, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-5096

Žnidarič Nataša, Krpanova 25, Maribor,
indeks, št. 611226881. m-2210

Žula Florijana, Ivanjkovcxi 73, Ivanj-
kovci, delovno knjižico. p-5276

Žvegler Jelka, Vorohova 12, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7005. m-2414
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Pravkar izšlo!

Dr. Janez ŠINKOVEC – Borut LEKŠE

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV

II. Pravo gospodarskih družb in gospodarsko pravo

Tudi v tem drugem priročniku sta avtorja zbrala vrsto praktičnih vzorcev pogodb in aktov s področja

prava gospodarskih družb in gospodarskega prava.

V prvem delu je avtor dr. Šinkovec zbral še nekaj vzorcev raznih oblik ustanavljanja gospodarskih družb,

vendar so podani v krajših oblikah, razen tega je pripravil še vrsto vzorcev pogodb o partnerstvu, o poolu

ter o varovalni skupnosti. V drugem delu pa so objavljeni vzorci pogodb in aktov, s katerimi se urejajo

bližnja razmerja v družbi in med družbami.

S področja gospodarskega prava se je avtor lotil zanimive tematike, in sicer vzorcev aktov in pogodb iz

splošnih pogojev poslovanja (o dobavi in plačilu blaga, naprav in storitev) in še posebej razmerij z

dobavitelji ter razmerij z odjemalci, nadalje pogodb o mednarodnih investicijskih naložbah in aktov, ki

vsebujejo konkurenčne klavzule in dogovore. Avtor Lekše pa je pripravil vzorce vseh pomembnejših

pogodb intelektualne – industrijske lastnine, v prilogi pa so tudi vzorci zahtev za podelitev patenta, za

priznanje znamke in za priznanje modela – vzorca.

Cena 4.494 (10392)

Naj opozorimo še na vsebino prvega priročnika, ki je izšel v začetku leta 1996:

Dr. Janez Šinkovec

ZBIRKA VZORCEV POGODB
IN AKTOV

I. Civilno, gospodarsko pravo in pravo gospodarskih družb

Prvi del vsebuje vzorce pogodb in aktov iz civilnega prava (oblike pravnih poslov, osebe civilnega prava,

zastopanje, pooblastilo, varovalne določbe v pogodbah, različne prodajne pogodbe, menjalno pogodbo,

arbitražno klavzulo, darilno, najemno in zakupno pogodbo); v drugem delu – gospodarsko pravo – so

vzorci pogodb in aktov o trgovskem zastopanje, komisiji, konsignaciji, factoringu, leasingu, franchisingu,

kartelih in konzorcijih; v tretjem delu – pravo gospodarskih družb – so vzorci aktov in pogodb o

ustanovitvi in o nadaljnjem poslovanju gospodarskih družb in gospodarsko interesnega združenja, nadalje

o preoblikovanju družb, o združevanju družb ter o povezanih družbah. Na koncu je še poglavje o poslovni

skrivnosti.

Cena 5.775 SIT (10336)
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list RS – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tiska tiskarna SET, d.o.o., Vevče

Bogomir Sajovic

OSNOVE CIVILNEGA PRAVA
UVOD

(O metodologiji vrednotenja v civilnem pravu)

S kratkim temeljnim prikazom zgodovinskih pogledov na naravo civilnega prava in

njegovih pravil se poskuša v določeni meri prispevati k osnovnim razvojnim vprašanjem

tega zgodovinsko pomembnega pravnega področja, njegove rasti in oblikovanja njegovih

institucij vse do današnjega dne. Pri tem se morajo poudarjati svojskosti civilnega prava

nasproti drugim pravnim področjem, kar se predstavlja ravno v kognitivnih oblikovanjih

različnih pogledov in pristopov k postopkom vrednotenja v tej pravni sferi.

Glede zasnovanosti samega prikaza je seveda nakazana predmetna problematika omejena

predvsem na vsebine, o katerih je govor v nadaljnjih zvezkih, to je v Splošnem delu in

Stvarnem pravu I – III. Mimo splošnih in širših zasnov v Splošnem delu se v drugih treh

zvezkih poskuša predvsem na temelju sodobnih metodoloških pristopov predstaviti po-

samezne pomembne institucionalne in dogmatične razlike ravno na področju stvarno-

pravnih odnosov. To najbrže ni nepotrebno zaradi nepoznavanja evropskih tokov v zadnjih

desetletjih, predvsem po drugi vojni pri nas. Tej usmeritvi odgovarjajoče je zasnovan tudi

Uvod, v katerem se še posebej opozarja na razvojnosti posameznih zgodovinskih stvarno-

pravnih institucij in nekaterih splošnih vodil civilnega prava. Iz razumljivih razlogov prek

tega okvira ni bilo mogoče stopiti.

Cena: 3.360 SIT (10387)

Na zalogi so tudi še preostali deli Osnov civilnega prava:

10235 Osnove civilnega prava – Splošni del – cena 2.730 SIT

10261 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo I – 2.772 SIT

10179 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo II – cena 1.575 SIT

10299 Osnove civilnega prava – Stvarno pravo III – cena 3.150 SIT

Naročila sprejema
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