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Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS št. 4 z dne 30. I.

1997, stran 303, Rg-34655, se subjekt vpisa
pravilno glasi: EXPRO, podjetje za inže-
niring, consalting, proizvodnjo, marke-
ting, trgovino in geodetskih storitev,
d.o.o., Ljubljana, Kogojeva 8.

KRŠKO

Rg-16

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00232 z dne 6. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa TRANSPORT KRŠKO, podjetje
za cestni tovorni promet, d.d., sedež: Ce-
sta krških žrtev 133, 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/00109/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temi-
le podatki:

Matična št.: 5143853
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Škaler Gorazd, razrešen 1. 9. 1996;
direktor Kinčič Miran, Krško, Strmeckijeva
ulica 12, imenovan 1. 9. 1996, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Rg-17

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00267 z dne 7. 1. 1997 pri subjek-
tu vpisa TRANSPORT KRŠKO, podjetje
za cestni tovorni promet, d.d., sedež: Ce-
sta krških žrtev 133, 8270 Krško, pod vlož-
no št. 1/00109/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5143853
Člani nadzornega sveta: Bajc Štefan, Hri-

beršek Jože, Jazbec Silva, Kodrič Franc, Pa-
vlin Jože in Radošek Zvone, izstopili 30. 10.
1996; Gulič Dejan, Ilc Stane, Maljkovič Zo-
rica, Pacek Vinko, Mavsar Alojz in Pavlin
Jože, vstopili 30. 10. 1996.

Rg-18

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00280 z dne 27. 11. 1996 pod št.
vložka 1/03842/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5970768
Firma:  DANAT,  kovinostrugarstvo,

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

govornostjo
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem,

Nova vas 36
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Jelić Mićo, Zagreb, R Hr-
vaška, Aleja A. Augistinčića 11, vstop
13. 11. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Jelić Mićo in direktor Matijević Jo-
van, Brežice, Šolska ulica 7, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, imenovana 13. 11. 1996.

Dejavnost, vpisana 27. 11. 1996: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njiho-
vih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega
stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja ko-
vinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilne-
ga orodja; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 2872 Proizvodnja em-
balaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti, 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih na-
prav; 2924 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obde-
lovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3410 Proizvod-
nja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karo-
serij za vozila; proizvodnja prikolic in pol-
prikolic; 3430 Proizvodnja delov  in dodat-
ne opreme za motorna vozila in njihove mo-
torje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih

izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 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; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za in-
dustrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5274 Druga po-
pravila, d.n.; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 7440 Ekonom-
sko propagiranje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 opravlja
družba vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-19

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00227 z dne 2. 12. 1996 pri sub-
jektu  vpisa  AVTOCENTER  RADANO-
VIČ, trgovsko podjetje, Brežice, d.o.o.,
sedež:  Levstikova  3,  8250 Brežice,  pod
vložno št. 1/01004/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme in sedeža, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in pro-
kuristko s temile podatki:

Matična št.: 5371058
Firma: RADANOVIČ, trgovsko podjet-

je, Brežice, d.o.o.
Skrajšana firma: RADANOVIČ, Breži-

ce, d.o.o.
Sedež: 8250 Brežice, Černelčeva 5
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Radanovič Zofija, Brežice, Levsti-
kova 3, imenovana 2. 9. 1996.

Dejavnost, vpisana 2. 12. 1996: 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za mo-
torna vozila in njihove motorje; 50101 Tr-
govina na debelo z motornimi vozili; 50102
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Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 5116 Posredništvo pri proda-
ji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 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; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5156 Trgovina na debelo
z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024
Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobil v najem; 7413 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 opravlja
družba vse, razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-20

Okrožno  sodišče  v  Krškem  je  s
sklepom  Srg  št.  96/00284  z  dne  28.  11.
1996   pri   subjektu   vpisa   Podjetje
PREVOZ,  Brežice,  p.o.,  sedež:  Cesta
bratov  Milavcev  42,  8250 Brežice,  pod
vložno  št.  1/00164/00  vpisalo  v  sodni
register  tega  sodišča  spremembo  zastop-
nika  s  temile  podatki:

Matična št.: 5076838
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vimpolšek Drago, razrešen 19. 6.
1996; direktor Maričič Marjan, Brežice, Žu-
pančičeva 5a, imenovan 19. 6. 1996, zasto-
pa družbo kot v.d. direktorja brez omejitev.

Rg-21

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00246 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Mercator–SREMIČ, Hote-
li–gostinstvo Krško, d.o.o., sedež: Trg Ma-
tije Gubca 3, 8270 Krško, pod vložno št.
1/00933/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo članov nadzornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5000475
Člana nadzornega sveta: Horvat Mirko,

izstopil 10. 6. 1996; Šteblaj Blanka, vstopi-
la 10. 6. 1996.

Rg-22

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00259 z dne 18. 12. 1996 pri
subjektu vpisa POSAVJE, trgovina na de-
belo, drobno in gostinstvo, p.o., sedež: Ce-
sta prvih borcev 35, 8250 Brežice, pod
vložno št. 1/00172/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča lastninsko preoblikovanje,
kapital, spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnikov ter
nadzorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5028825
Firma: POSAVJE, trgovina na debelo

in drobno, d.d., Brežice
Skrajšana firma: POSAVJE, trgovina,

d.d., Brežice
Pravnoorg. oblika: delniške družba
Osnovni kapital: 648,600.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, Ljubljana, Mala pot 5, vložil
64,860.000 SIT, Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Mala pot 5, vložil 74,817.000 SIT, Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Kotnikova 28, vložil 129,720.000 SIT, upra-
vičenci iz naslova interne razdelitve – po
seznamu, vložili 129,129.000 SIT, udele-
ženci notranjega odkupa – po seznamu, vlo-
žili 94,410.000 SIT, in delničarji iz naslova
javne prodaje delnic – po seznamu, vložili
155,664.000 SIT – vstopili 10. 10. 1995,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: Bibič
Anton, Brežice, Lamutova 4, razrešen
10. 10. 1995 kot direktor in imenovan za
člana uprave, ki kot predsednik uprave za-
stopa družbo z omejitvami, ki jih določi
nadzorni svet, in sicer: zastopa in predstav-
lja delniško družbo kot njen zakoniti za-
stopnik na področju finančnega poslovanja,
ter člana uprave Novoselič Ivan, Jesenice
na Dolenjskem, Koritno 13, ki zastopa druž-
bo  skupno z ostalimi člani uprave z omeji-
tvami, ki jih določi nadzorni svet, in sicer:
zastopa in predstavlja delniško družbo kot
njen zakoniti zastopnik na področju razvoja
in organizacije delniške družbe, investicij,
kadrovanja, izobraževanja in nagrajevanja
in Čater Franc, Brežice, Samova 4, ki zasto-
pa družbo skupno z ostalimi člani uprave z
omejitvami, ki jih določi nadzorni svet, in
sicer: zastopa in predstavlja delniško druž-
bo kot njen zakoniti zastopnik na področju
komercialnih poslov, oba imenovana 10. 10.
1995.

Člani nadzornega sveta: Šekoranja Mar-
janca, Jerman Remigij, Baškovič Franc, Če-
rin Milka in Dimitrovski Peter, vstopili
10. 10. 1995.

Dejavnost, vpisana 18. 12. 1996: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;

50102 Trgovina na drobno  z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motorni-
mi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdlkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
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Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toalet-
nimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostlin; 55401 Točenje pijač in napitkov
v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering).

Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi sklepa Agencije Republike Slove-
nije za prestrukturiranje in privatizacijo št.
LP 00488/00500-1996/BS z dne 25. 10.
1996.

Rg-23

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00297 z dne 3. 1. 1997 pod št.
vložka 1/03846/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5992125
Firma:  IZMERA,  geodetske  storitve,

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

govornostjo
Sedež: 8270 Krško, Gubčeva 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanovitelj: Petrić Milivoj, Krško, Gub-
čeva ulica 5, vstop 2. 12. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Petrić Milivoj, imenovan 2. 12. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 1. 1997: 3320 Pro-
izvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševal-
nih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen opreme za industrijsko proce-
sno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 52488 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnič-
no svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 oprav-
lja družba vse razen posredništva pri proda-
ji farmacevtskih izdelkov.

Rg-24

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00104 z dne 19. 12. 1996 pri
subjektu vpisa LEGO, trgovina, zastopa-
nje, projektiranje, Sevnica, d.o.o., sedež:
Cankarjeva 1, 8290 Sevnica, pod vložno
št. 1/03712/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, spremembo
družbene pogodbe in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5870968
Sedež: 8290 Sevnica, Šmarska 10
Dejavnost, vpisana 19. 12. 1996: 0112

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in
zelenih športnih površin; 01412 Druge sto-
ritve za rastlinsko pridelavo; 1532 Proizvod-
nja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Dru-
ga predelava in konzerviranje sadja in vrt-
nin; 2211 Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih  strojev; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami ; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;

52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hištnimi živalmi; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rablje-
nim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje in tehnično sveto-
vanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne de-
javnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-25

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00273 z dne 9. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR–AGROKOMBI-
NAT, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145, 8270
Krško, pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5151791
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Žab-

kar Jože, Krško, Papirniška 15, razrešen
30. 9. 1996 kot v.d. direktorja in imenovan
1. 10. 1996 za direktorja, ki zastopa družbo
z omejitvijo, da mora pridobiti soglasje nad-
zornega sveta za naslednje posle; pridobi-
tev, odtujitev in obremenitev nepremičnin;
ustanavljanje in ukinjanje družb in podruž-
nic doma in v tujini; investicije, prodajo ali
nakup osnovnih sredstev, ki v poslovnem
letu presegajo zneske, določene v vsako-
kratnem veljavnem gospodarskem načrtu
koncerna; nakup ali prodajo patentov, bla-
govnih znamk, najetje in dajanje kreditov in
dajanje poroštev, če ti posli niso bili predvi-
deni v letnem planu družbe ali niso v zvezi
z dejavnostjo družbe; nakup delnic oziroma
poslovnih deležev v dolgoročno lastništvo
in prodajo; vzpostavitev in ukinjanje banč-
nih povezav. Mandatna doba direktorja tra-
ja 5 mesecev.

Rg-26

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 95/00257 z dne 5. 12. 1996 pri sub-
jektu vpisa MERCATOR–AGROKOMBI-
NAT, proizvodnja, trgovina, storitve,
d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145, 8270
Krško, pod vložno št. 1/00138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5151791
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kozole Ivan, razrešen 16. 11. 1995;
direktor Žabkar Jože, Krško, Papirniška 15,
imenovan 16. 11. 1995, kot v.d. direktorja
zastopa družbo z naslednjimi omejitvami:
mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za
naslednje posle: pridobitev, odtujitev in
obremenitev nepremičnin; ustanavljanje in
ukinjanje družb in podružnic doma in v tuji-
ni; investicije, prodajo ali nakup osnovnih
sredstev, ki v poslovnem letu presegajo zne-
ske, določene v vsakokratnem veljavnem
gospodarskem načrtu koncerna; nakup ali
prodaja patentov, blagovnih znamk, najetje
in dajanje kreditov in dajanje poroštev, če ti
posli niso bili predvideni v letnem planu
družbe ali niso v zvezi z dejavnostjo druž-
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be; nakup delnic oziroma poslovnih deležev
v dolgoročno lastništvo in prodajo; vzpo-
stavitev in ukinjanje bančnih povezav.

Rg-27

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00086 z dne 6. 12. 1996 pri
subjektu   vpisa   MERCATOR–AGRO-
KOMBINAT, proizvodnja, trgovina, sto-
ritve d.o.o., sedež: Cesta krških žrtev 145,
8270 Krško, pod vložno št. 1/00138/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo člana nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5151791
Člani nadzornega sveta: Povhe Rudi, iz-

stopil 27. 12. 1995; Zorko Jože, vstopil
27. 12. 1995.

Rg-28

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 96/00211 z dne 12. 12. 1996 pri
subjektu vpisa Podjetje PREVOZ, Breži-
ce, p.o., sedež: Cesta bratov Milavev 42,
8250, Brežice, pod vložno št. 1/00164/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5076838
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Maričič Marjan, razrešen 19. 8. 1996;
direktor Mihelič Anton, Čatež ob Savi, Na
griču 22, imenovan 19. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

LJUBLJANA

Rg-17605

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/08413 z dne 8. 6. 1995, pri
subjektu vpisa TRIGA, proizvodnja, za-
stopanje, ekonomska propaganda, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152, sedež: Šmar-
tinska 152, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09870/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in spremembo osnovnega kapitala
s temile podatki:

Matična št.: 5439884
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustnaovitelji: Smrkolj Alojz, Trojane,

Zavrh 1a, vložek 450.000 SIT, Smrejec Igor,
Ljubljana, Slovenska ulica 15, vložek
750.000 SIT, oba vstopila 15. 11. 1990, od-
govornost: ne odgovarjata; Cimerman Mar-
jan, Ljubljana, Stražarjeva 33, vstop 20. 5.
1993, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-20742

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02272 z dne 15. 5. 1995, pri
subjektu vpisa ISCAR SLOVEIJA, trde
kovine, d.o.o., sedež: Tavčarjeva 6, Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/26032/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, ustanovitelja, zastopnika in uskladi-
tev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5893313
Sedež: Mengeš, IC Trzin, Špruha 38
Ustanovitelja: Duracarb B.V. private li-

mited liability company, HM Wert, Paral-
lelweg 169, vstop 24. 11. 1994, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Menard Jožef, Ljubljana, V Murglah 159,
vstop 27. 3. 1995, vložek 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Menard Jožef, imenovan 27. 3. 1995,
Ljubljana, V Murglah 159, direktor družbe
mora pridobiti soglasje upravnega odbora
pred izvršitvijo, sklenitvijo ali zavezova-
njem družbe, da bo storila ali sklenila kar-
koli od spodaj navedenega:

– pogodbo, dokumenta ali drugo zavezo,
ki bi predstavljala takojšnjo ali možno ob-
veznost družbe v znesku ki presega 25.000
USD,

– pogodbo, dokument inštrument ali dru-
go zavezo, ki bi kazala na prenos ali prena-
šanje, lastništvo, zakupno pravico ali drugo
udeležbo v ali do zemljišča ali objektov na
njem,

– pooblastilo za pravno zastopanje, ki ni
izrecno omejeno na v njem navedeni na-
men,

– prenos ali odpis slabih terjatev, katerih
vrednost presega 25.000 USD,

– vsa jamstva za posojila dana poveza-
nim osebam;

direktor Šager Jure, razrešen 27. 3. 1995.
Dejavnost, vpisana 15. 5. 1996: 52461

Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki.

Rg-24758

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/18381 z dne 27. 9. 1995, pri
subjektu vpisa LEVANT – INTERNATIO-
NAL, podjetje za turizem, d.o.o., Ljublja-
na, Dunajska 160, sedež: Dunajska 160,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/23639/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
spremembo osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5866570
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Širnik Robert, Ljubljana,

Dolenjska c. 45c, vložek 672.500 SIT, La-
mut Matija, Ljubljana, Štihova 18, vložek
145.000 SIT, PROMED A.G., Vaduz, Liech-
tenstein, Stadtzlestrasse 36, vložek 677.500
SIT, GOLF UND SPORT HOTEL,
G.m.b.H., Holzkirchen, Nemčija, Tolzer
Strasse 12, vložek 5.000 SIT, vsi vstopili
5. 4. 1993, odgovornost: ne odgovarjajo.

Rg-24831

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/01177 z dne 23. 6. 1995, pod
št. vložka 1/26457/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča vpis zadruge s temile po-
datki:

Matična št.: 5895707
Firma:  AGART,  umetniška  zadruga,

z.b.o., Ljubjana, Celjska 6
Skrajšana firma: AGART, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgo-

vornosti
Sedež: Ljubljana, Celjska 6
Osnovni kapital: 18.000 SIT
Ustanovitelji: Goršič Andrej, Ljubljana,

Celjska 6, vložek 6.000 SIT, Kordiš Peter,
Škofja Loka, Partizanska 44, vložek 6.000
SIT, Žerko Stane, Škofja Loka, Partizanska
44, vložek 6.000 SIT, vsi vstopili 21. 2.
1995, odogovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Goršič Tomaž, Portorož, Strunjan

145, imenovan 14. 6. 1995, zastopa družbo
brez omejitev kot v.d. direktorja.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1995: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2123
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje ča-
sopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2222 Dru-
go tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodela-
va; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom pove-
zane storitve; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje videoza-
pisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 3622 Proizvodnja nakita in podob-
nih izdelkov; 3650 Proizvodnja izgralnih
pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bi-
žuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 73202 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju humanistike; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7483 Tajniška dela in prevaja-
nje; 7484 Druge tovrstne poslovne dejavno-
sti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.; 9112 Dejavnost strokovnih zdru-
ženj; 9133 Dejavnost drugih organizacij,
d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov;
9220 Radijska in televizijska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9240 Dejavnost tiskovnih agen-
cij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512 De-
javnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev;
92522 Varstvo kulturne dediščine.

Rg-25884

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02785 z dne 22. 9. 1995, pri
subjektu vpisa RASTODER ŠKRIJELJ IN
OSTALI, gostinstvo in trgovina, d.n.o.,
sedež: Plemljeva 2, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/25922/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, firme,
ustanovitelja in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5860857
Firma: RASTODER ŠKRIJELJ IN OS-

TALI, gostinstvo in trgovina, d.n.o., Ljub-
ljana

Sedež: Ljubljana Črnuče, Cesta 24. ju-
nija 66

Ustanovitelja: Škrijelj Rahman, razrešen
28. 4. 1995; Rastoder Refik, Ljubljana, Ce-
sta II. grupe odredov 16, vstop 28. 4. 1995,
odgovornost: odgovarja s svojim premože-
njem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Škrijelj Rahman, razrešen 28. 4. 1995;
direktor Rastoder Refik, Ljubljana, Cesta
II. grupe odredov 16, imenovan 28. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-25910

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/00636 z dne 26. 9. 1995, pri
subjektu vpisa LANTERNA 93, proizvod-
nja, trgovina, izvoz in uvoz, d.o.o., Ljub-
ljana, sedež: Prušnikova 68, 1000 Ljub-
ljana, pod vložno št. 1/22759/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z za-
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konom o gospodarskih družbah, spremem-
bo ustanoviteljev, osnovnega kapitala, za-
stopnika in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5748674
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Yakounin Valeri, izstop

27. 1. 1995, Alexander E. Portugalov,
Minsk, Mjasnikova 34/74, vložek 720.000
SIT, Evgueni A. Kanevski, Minsk, Odinco-
va 22/212, vložek 720.000 SIT, Gela Vali-
jev, Tbilisi, Prospekt Važa Pšavela 5/13,
vložek 60.000 SIT, vsi vstopili 24. 3. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Yakounin Valeri, razrešen 27. 1.
1995; prokuristka Pogačar Helena, Ljublja-
na, Trebinjska ul. 13, imenovana 27. 1.
1995.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Tr-
govina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkor-
jem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, meh-
kužci; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovi-
na na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-

lacijskim materialom, napravami za ogre-
vanje; 5155 Trgovina na debelo s kemični-
mi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debe-
lo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovi-
na na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Tr-
govina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5231
Dejavnost lekarn; 5232 Trgovina na drobno
z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
gradbenim materialom; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, pa-
pirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5511 Dejavnost ho-
telov z restavracijo, penzionov; 5512 De-
javnost hotelov brez restavracije; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve 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); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6532
Drugo finančno posredništvo, d.n.; 7414
Podjetništko in poslovno svetovanje.

Rg-27095

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13332 z dne 24. 10. 1995,
pri subjektu vpisa GEGI TRANS, podjet-
je za transport in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana,  Reboljeva 14,  sedež:  Reboljeva
14,  1000  Ljubljana,  pod  vložno  št.
1/21099/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-

bah in povečanje osnovnega kapitala s te-
mile podatki:

Matična št.: 2727243
Firma: GERGAR TRANS, družba za

transport in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
Reboljeva 14

Skrajšana  firma:  GERGAR  TRANS,
d.o.o., Ljubljana

Osnovni kapital: 2,048.548 SIT
Ustanovitelj: Gergar Miran, Ljubljana,

Reboljeva 14, vstop 14. 12. 1992, vložek
2,048.548 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO

Rg-30320

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00432 z dne 27. 12. 1995
pri subjektu vpisa PIONIR STANDARD,
družba za gradnjo in inženiring, d.d., se-
dež: Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo me-
sto, pod vložno št. 1/02197/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo druž-
benikov, spremembo poslovnih deležev ter
povečanje osnovnega kapitala s temile po-
datki:

Matična št.: 5577403
Osnovni kapital: 76,850.000 SIT
Ustanovitelji: Pionir, gradbeno industrij-

sko podjetje, p.o., Novo mesto, izstop 7. 12.
1995, Krka, tovarna zdravil, p.o., Novo me-
sto, Šmarješka cesta 6, vložek 8,000.000
SIT, Zarja – stanovanjsko podjetje, d.d., No-
vo mesto, Prešernov trg 5, vložek
13,000.000 SIT, Dolenjska banka, Novo me-
sto, Seidlova 3, vložek 20,163.249 SIT; SKB
banka, d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, vlo-
žek 5,200.000 SIT; Čelesnik Stane in skup-
nost delavcev po priloženem seznamu,
Škocjan, Hrastulje 44, vsi vstopili 7. 12.
1995, vložek 30,486.751 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.

Vpis soglasja Agencije Republike Slo-
venije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. 0774/95-TT z dne 7. 12. 1995 k prodaji
100% deleža podjetja Pionir Standard –
gradbeništvo, d.d., Novo mesto, po pogodbi
o prodaji podjetja z dne 31. 8. 1995 in anek-
su k pogodbi o prodaji podjetja, sklenjenega
dne 7. 12. 1995.

Rg-33013

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01631 z dne 27. 6. 1995
pri subjektu vpisa INTER – TRG, trgovina
z živilskimi in neživilskimi proizvodi ter
mešanim blagom Adlešiči, d.o.o., sedež:
Dolenjci 17, 8341 Adlešiči, pod vložno št.
1/00930/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, vpis
skrajšane firme, uskladitev dejavnosti, spre-
membo zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5363462
Skrajšana firma: INTER – TRG, Adle-

šiči, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,507.000 SIT
Ustanovitelja: Požek Ivan, Adlešiči, Do-

lenjci 17, vstop 10. 4. 1990, vložek 753.500
SIT; Škof Marija, Adlešiči, Dolenjci 17, vs-
top 16. 8. 1994, vložek 753.500 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Škof Marija, Adlešiči, Dolenjci 17,
imenovana 16. 8. 1994, zastopa družbo brez
omejitev, kot namestnica direktorja.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1996: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vo-
zila; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s po-
sameznimi deli in opremo; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravila motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živa-
li, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodjai strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 5116 Posredništvo pri prodaji teksti-
la, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5118 Posredništvo, speciali-
zirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo
s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgo-
vina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmeti-
ko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevt-
skimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plina-
stimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s

kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim mate-
rialom, napravami za ogrevanje, 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z ob-
delovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debe-
lo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgo-
vina na drobno s svežim sadjem in zelenja-
vo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s to-
bačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živi-
li; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 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
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s ča-
sopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovi-
na na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z
restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost
hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve

menz; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering).

Rg-40267

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00132 z dne 28. 5. 1996
pri subjektu vpisa TRELES, mizarsko pod-
jetje, Trebnje, p.o., sedež: Temeniška pot
4, 8210 Trebnje, pod vložno št. 1/00002/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vpis
pravnih posledic lastninskega preoblikova-
nja, spremembo organizacijske oblike in za-
stopnikov ter vpis ustanoviteljev in nadzor-
nega sveta s temile podatki:

Matična št.:5143942
Firma:  TRELES,  mizarsko  podjetje

Trebnje, d.o.o.
Skrajšana firma: TRELES TREBNJE,

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

govornostjo
Osnovni kapital: 64,300.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vlo-
žek 20,969.000 SIT, Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložek
12,026.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložek
6,430.000 SIT, Horvatin Ljudevit, Mirna
peč, Postaja 46, vložek 397.000 SIT, Pud-
gar Boris, Ljubljana, Ravenska pot 79, vlo-
žek 348.000 SIT, Smolič Stanislav, Mokro-
nog, Beli grič 5, vložek 553.000 SIT, Ribič
Janez, Trebnje, Maistrova ul. 20, vložek
397.000 SIT, Pajk Joško, Trebnje, Štefan
pri Trebnjem 27, vložek 561.000 SIT, Ma-
rolt Marija, Trebnje, Štefan pri Trebnjem
14, vložek 791.000 SIT, Šeničar Jana, Treb-
nje, Rimska cesta 5, vložek 589.000 SIT,
Kralj Franc, Trebnje, Medvedje selo 16, vlo-
žek 570.000 SIT, Pungartnik Božo, Treb-
nje, Rimska cesta 18 A, vložek 397.000 SIT,
Šalehar Jožef, Trebnje, Pristava 6, vložek
681.000 SIT, Kranc Janez, Šentrupert, Hom
10, vložek 471.000 SIT, Perpar Roman, Do-
brnič, Svetinja 1, vložek 567.000 SIT, Per-
par Leopold, Dobrnič, Svetinja 1, vložek
608.000 SIT, Huč Julij, Trebnje, Medvedje
selo 9, vložek 497.000 SIT, Šalehar Alojzij,
Trebnje, Blato 20, vložek 397.000 SIT, Želj-
ko Anton, Trebnje, Račje selo 10, vložek
374.000 SIT, Koprivec Draga, Trebnje, Can-
karjeva 18, vložek 600.000 SIT, Tomažič
Tonček, Trebnje, Malkovec 17, vložek
465.000 SIT, Kamin Janez, Trebnje, Prista-
va 22, vložek 397.000 SIT, Kovačič Franc,
Mokronog, Ribjek 2, vložek 576.000 SIT,
Kek Janez, Trebnje, Benečija 3, vložek
592.000 SIT, Požes Ladislav, Trebnje, Stu-
denec 5, vložek 397.000 SIT, Kotnik Aloj-
zij, Trebnje, Jezero 3 A, vložek 611.000
SIT, Mihevc Janez, Trebnje, Kresetova ul.
11, vložek 397.000 SIT, Kranj Marija, Treb-
nje, Dol. Medvedje selo 16, vložek 546.000
SIT, Dragan Andrej, Mirna, Pod Radovnico
9, vložek 304.000 SIT, Nahtigal Stanislava,
Trebnje, Vina gorica 4, vložek 397.000 SIT,
Kostanjevec Rafael, Trebnje, Dol. Nemška
vas 19, vložek 634.000 SIT, Slak Franc,
Trebnje, Tomšičeva 7, vložek 733.000 SIT,
Koprivec Stanko, Trebnje, Cankarjeva ulica
29, vložek 297.000 SIT, Zupančič Jože,
Trebnje, Gor. Nemška vas 13, vložek
555.000 SIT, Kolenc Stanislav, Mirna, Šev-
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nica 11, vložek 634.000 SIT, Ljubešek Vin-
cencij, Mokronog, Hrastovica 1, vložek
681.000 SIT, Meglič Franc, Trebnje, Dol.
Nemška vas 10, vložek 493.000 SIT, Ko-
lenc Jože, Trebnje, Križ 7, vložek 528.000
SIT, Požes Adolf, Trebnje, Studenec 5, vlo-
žek 659.000 SIT, Savšek Silvester, Mokro-
nog, Slepšek 24, vložek 526.000 SIT, Gra-
car Alojzij, Trebnje, Hudeje 1, vložek
611.000 SIT, Janežič Tone, Tržišče, Sp. Vo-
dale 37, vložek 297.000 SIT, Gole Anton,
Trebnje, Stari trg 42, vložek 581.000 SIT,
Marinčič Božidar, Trebnje, Rožni vrh 13,
vložek 99.000 SIT, Renko Damjan, Mokro-
nog, Hrastovica 3, vložek 290.000 SIT, Ga-
brijel Karol, Trebnje, Ul. herojev 7, vložek
600.000 SIT, Drčar Pavel, Mirna, Gomila
22, vložek 297.000 SIT, Drčar Tomaž, Mir-
na, Brezovica pri Mirni 27, vložek 198.000
SIT, Kotnik Milan, Trebelno, Čužnja vas
29, vložek 199.000 SIT, Drčar Marjan, Mir-
na, Gomila 21, vložek 509.000 SIT, Andolj-
šek Stanko, Trebnje, Pluska 11, vložek
397.000 SIT, Nadu Andrej, Tržišče, Malko-
vec 1, vložek 197.000 SIT, Krevs Štefan,
Trebelno, Cerovec 4, vložek 166.000 SIT,
Slak Aleš, Trebnje, Tomšičeva ul. 7, vložek
13.000 SIT, Glavan Anton, Dobrnič, Ro-
žempelj 1, vložek 232.000 SIT, Kotar Al-
fonz, Tržišče, Sp. Vodale, vložek 213.000
SIT, Repše Stanislav, Mokronog, Martinja
vas 43, vložek 43.000 SIT, Borin Rafael,
Trebnje, Rimska c. 14, vložek 275.000 SIT,
Kotar Janez, Šentrupert, Slovenska vas 12,
vložek 111.000 SIT, Sinkovič Robert, Šen-
trupert, Ravnik 21, vložek 106.000 SIT, Pa-
pež Janez, Trebnje, Jezero 14, vložek
222.000 SIT, vsi vstopili 15. 2. 1996, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Pudgar Boris,  razrešen 15. 2. 1996 in
ponovno imenovan 15. 2. 1996 kot zastop-
nik, Škofljica, Ravenska pot 79, vodja zača-
sne uprave.

Člani nadzornega sveta: Kralj Franc, Per-
par Roman in Koprivec Draga, vsi vstopili
15. 2. 1996.

Dejavnost,  vpisana  28.  5.  1996:  2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n., 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega  materiala;  5115  Posredništvo  pri
prodaji  pohištva,  gospodinjskih  predme-
tov  in  aparatov,  drugih  kovinskih  izdel-
kov;  5153  Trgovina  na  debelo  z  lesom,
gradbenim  materialom  in  sanitarno  opre-
mo;  6024  Cestni  tovorni  promet;  7420
Projektiranje,  inženiring  in  tehnično  sve-
tovanje.

Vpis  lastninskega  preoblikovanja  na
podlagi  Agencije  Republike  Slovenije  za
prestrukturiranje  in  privatizacijo  št.  LP
00593/0043-1996/GV z dne 8. 5. 1996.

Rg-40397

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00154 z dne 23. 5. 1996
pri subjektu vpisa NOVOLES – PLOSKO-
VNI ELEMENTI, pohištveni polproizvo-
di, Trebnje, d.o.o., sedež: Račje selo 24,
8210 Trebnje, pod vložno št. 1/01239/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo naziva zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5409985
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Krvavica Robert, razrešen 21. 12.
1995 in ponovno imenovan 21. 12. 1995 kot
direktor, Novo mesto, Ulica Danila Bučarja
6, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-42332

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00236 z dne 10. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  RONI  ŠPEHAR  IN
DRUŽBENIK, d.n.o., storitve in trgovi-
na, Semiška 17, Črnomelj, sedež: Semiš-
ka  17,  8340  Črnomelj,  pod  vložno  št.
1/03676/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5843162
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1996: 1740

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter im-
pregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnože-
vanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje videozapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2852 Splošna meha-
nična dela; 2862 Proizvodnja drugega orod-
ja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2922 Proizvodnja dvi-
galnih in transportnih naprav; 3150 Pro-
izvodnja opreme za razsvetljavo in električ-
nih svetilk; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3650 Proizvodnja igralnih pri-
pomočkov in igrač; 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; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Obla-
ganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna gradbe-
na dela; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in
rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5133 Trgovina na debelo
z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5135 Trgovina na debe-
lo s 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; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5221 Trgovina na drobno s svežim sad-
jem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5262 Trgovina na drobno na trž-
nicah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (ca-
tering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z last-
nimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opre-
me v najem; 7133 Dajanje pisarniške in ra-
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čunalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah, 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje, ekonomska
propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge raz-
vedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost fri-
zerskih salonov; 93022 Dejavnost kozme-
tičnih salonov; 93023 Dejavnost pediker-
skih salonov.

Rg-42341

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00229 z dne 5. 7. 1996
pri subjektu vpisa EJA, trgovina in za-
stopstvo, d.o.o., Novo mesto, sedež: Jurči-
čeva 10, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00898/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in skrajšane firme,
spremembo sedeža ter spremembo zastop-
nika in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5364256
Firma: EJA, proizvdnja in prodaja ko-

pališke in kuhinjske opreme, d.o.o., Novo
mesto

Skrajšana firma: EJA, d.o.o.
Sedež: Novo mesto, Belokranjska ce-

sta 26
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektorica Halilović Suzana in zastopnica Ha-
lilović Ruždija, obe razrešeni 2. 4. 1996,
direktor Halilović Rudžija Dino, Novo me-
sto, Jurčičeva 10, imenovan 2. 4. 1996 za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1996: 1740 Pro-
izvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
2030 Stavbno mizarstvo; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2670 Obdelava naravnega
kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih kon-
strukcij in njihovih delov; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3611 Proizvodnja sedežnega pohiš-
tva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne
in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-

njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5010 Trgo-
vina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 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; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gori-
vi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5241 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjs-
tvo; 5245 Trgovina na drobno z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki, barvami in gradbenim materialom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zuanj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzio-
nov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5551 Sto-
ritve menz; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-

ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Daja-
nje drugih kopenskih vozil v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje.

PTUJ

Rg-34740

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00224 z dne 19. 2. 1996 pri sub-
jektu vpisa Trgovsko podjetje blagovna
hiša REPRIZA, p.o., sedež: Miklošičeva 1,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01603/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje, p.o., v d.o.o., spremembo redosleda fir-
me, osnovnega kapitala, družbenikov, de-
javnosti, zastopnikov, članov nadzornega
sveta, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo de-
javnosti  s temile podatki:

Matična št.: 5035163
Firma: REPRIZA, trgovsko podjetje –

blagovna hiša, d.o.o.
Skrajšana firma: REPRIZA, d.o.o.
Osnovni kapital: 30,246.000 SIT
Ustanovitelji: DO Konus, TOZD Blagov-

na hiša Ptuj, izstop 31. 5. 1995, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljna, Kolodvorska 15, vložek
3,024.000 SIT, Slovenski odškodninski
sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek:
3,025.000 SIT, Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 14,802.000 SIT, Simonič Radoslav,
Ptuj, Zgornja Hajdina 127, vložek:
3,474.000 SIT, Hadler Milena, Ptuj, Črtko-
va 2, vložek: 284.000 SIT, Majcen Nada,
Ptuj, Ulica 25. maja 10, vložek: 255.000
SIT, Mohorko Franc, Ptuj, Skorba 54, vlo-
žek: 245.000 SIT, Selinšek Ljiljana, Ptuj,
Ulica 25. maja 15, vložek: 244.000 SIT, To-
plak Alojz, Destrnik, Levanjci 35, vložek:
286.000 SIT, Kranjec Ljubomira, Ptuj,
Kraigherjeva 29, vložek: 235.000 SIT, Lo-
vrenčič Franc, Ptuj, Nova vas pri Ptuju 43,
vložek: 274.000 SIT, Fuks Stanislav, Ptuj,
Aškerčeva 8, vložek: 247.000 SIT, Marinič
Miran, Ptujska gora, Zgornja Pristava 38,
vložek: 245.000 SIT, Pernat Marta, Lovrenc
na Dravskem polju, Lovrenc 91 a, vložek:
245.000 SIT, Leben Stanislav, Gorišnica,
Formin 35, vložek: 313.000 SIT, Korbar
Franc, Podgorci, Cvetkovci 73, vložek:
323.000 SIT, Zadravec Vladimir, Ptuj,
Kraighereva 29, vložek: 289.000 SIT, Ke-
kec Marjan, Ptuj, Nova vas 69, vložek:
117.000 SIT, Čeh Alojz, Ptuj, Na Obrežju
19, vložek: 313.000 SIT, Simonič Štefanija,
Ptuj, Grajena 10 a, vložek: 78.000 SIT, Lu-
pinšek Rudolf, Ptujska gora, Slape 6, vlo-
žek: 313.000 SIT, Danilovič Jovo, Ptuj, Ar-
bajterjeva 9, vložek: 289.000 SIT, Rizman
Angela, Maribor, Martinova 12, vložek:
245.000 SIT, Vinčič Javorka, Maribor, Vra-
zova 52, vložek: 240.000 SIT, Naglič Katja,
Maribor, Tomšičeva 41, vložek: 289.000
SIT, Trap Nada, Limbuš, Cotičeva 11, Pe-
kre, vložek: 235.000 SIT, Simonič Lena,
Ptuj, Zgornja Hajdina 127, vložek: 78.000
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SIT, Fuks Aleš, Ptuj, Aškerčeva 8, vložek:
78.000 SIT, Toplak Lidija, Destrnik, Le-
vanjci 35, vložek: 83.000 SIT, Pernat Bar-
bara, Lovrenc na Dravskem polju, Lovrenc
91 a, vložek: 78.000 SIT, vsi vstopili 31. 5.
1995, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Si-
monič Radoslav, Ptuj, Zgornja Hajdina 127,
imenovan 27. 1. 1995, zastopa podjetje kot
začasni direktor brez omejitev, zastopnik
Korpar Franc, razrešen 18. 12. 1995.

Člani nadzornega sveta: Korpar Franc,
Kranjec Mira in Fuks Stanko, vsi vstopili
27. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 2. 1996: 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; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri proda-
ji raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 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, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah, 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7131 Dajanje kme-
tijskih strojev in opreme v najem; 7132 Da-
janje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7440 Eko-
nomska propaganda, 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41614

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00096 z dne 23. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09526/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala, zastopnikov, uskladitev z zakonom

o gospodarskih družbah in uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5567122
Firma: AVTODELI REGNEMER, tr-

govsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTODELI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Slovenskogoriška ulica 17
Osnovni kapital: 1,740.000 SIT
Ustanovitelj: Regnemer Gesellschaft mb-

H. Avstrija, Lendplatz 1-3, vstop 22. 5.
1991, vložek: 1,740.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Sedlacek Rudolf, razrešen 28. 12.
1994, direktor Pavličič Miran, Ptuj, Sloven-
skogoriška cesta 17, imenovan 28. 12. 1994,
za najemanje posojil ali kreditov, ki presega
v enem poslovnem letu znesek v protivred-
nosti 20.000 ATS, za sklenitev in za razve-
zo dolgoročnih zavezajočih poslov, kot na
primer najemnih, zakupnih in leasinških po-
godb, če presega vsota obveznosti, ki izha-
jajo iz takšnih pogodb, protivrednost po po-
samezni višini 20.000 ATS za vsako posa-
mezno investicijo, ki presega protivrednost
20.000 ATS, ter za vse skupne investicije,
za vsako posamezno poslovno leto, če pre-
segajo le te protivrednost zneska v višini
50.000 ATS, kakor v primerih, katere si je
pridržala skupščina in so navedeni v
10. členu družbene pogodbe; prokurist Sed-
lacek Rudolf, Graz, Rudolfstrasse 3 in pro-
kurist Lukman Janko, Spielfeld, Grassnitz-
berg 100, oba imenovana 28. 12. 1994.

Dejavnost vpisana 23. 5. 1996: 5010 Tr-
govina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževa-
nje in popravila motornih vozil; 5030 Trgo-
vina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževa-
nje in popravila motornih koles; trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovi-
na na drobno z motornimi gorivi; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 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; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 7110 Dajanje avtomobi-
lov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izpo-
sojanje izdelkov široke porabe.

Pred prenosom sedeža družba vpisana
pri okrožnem sodišču v Mariboru pod Rg
1/4232-00, in sicer kot Avtodeli REGNE-

MER, trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenska
ulica 35, Maribor.

Rg-41644

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00098 z dne 2. 7. 1996, pod št.
vložka 1/09532/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944252
Firma: LABOD DELTA, konfekcija,

d.o.o.
Skrajšana firma: LABOD DELTA,

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

govornostjo
Sedež: Ptuj, Dornavska cesta 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Labod, Novo mesto, Seid-

lova cesta 35, vstop 25. 3. 1996, vložek:
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Gaiser Cvetka, Ptuj, Volkmerjeva
5, imenovana 26. 3. 1996, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 7. 1996: 1821 Pro-
izvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvod-
nja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja dru-
gih oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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;
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5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 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
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 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;
7310 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja in tehnologi-
je; 7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
tehnični preizkusi in analize; 7440 Ekonom-
sko propagiranje, ekonomska propaganda;

7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in pre-
vajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Dejavnost G 51.18 posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov d.n.
“razen farmacevtskih izdelkov”, dejavnost
K 74.12 računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje “ra-
zen revizije”.

Rg-41608

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00089 z dne 17. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09522/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944457
Firma: NADIŽAR & ČEH, konstruira-

nje, proizvodnja in posredništvo, d.n.o.
Skrajšana firma: NADIŽAR & ČEH,

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

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Linhartova 1
Osnovni kapital: 6.000 SIT
Ustanovitelja: Nadižar Alojz, Ptuj, Potr-

čeva 50a, vstop 19. 4. 1996, vložek 3.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Čeh Slavko, Ptuj, Linhartova 1,
vstop 19. 4. 1996, vložek 3.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Nadižar Alojz, imenovan 19. 4. 1996,
zastopa družbo z naslednjima omejitvama:
družbenika lahko samostojno odločata in
sklepata pravno veljavne posle do skupne
višine 300.000 (tristotisoč) SIT mesečno;
za vsak posel nad 300.000 (tristotisoč) SIT
in druge nefinančne pogodbe je potrebna
odločitev obeh družbenikov; družbenik Čeh
Slavko, imenovan 19. 4. 1996, zastopa druž-
bo z naslednjima omejitvama: družbenika
lahko samostojno odločata in sklepata prav-
no veljavne posle do skupne višine 300.000
(tristotisoč) SIT mesečno; za vsak posel nad
300.000 (tristotisoč) SIT in druge nefinanč-
ne pogodbe je potrebna odločitev obeh druž-
benikov.

Dejavnost, vpisana dne 17. 5. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja
drugega orodja; 2872 Proizvodnja embala-
že iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdel-
kov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega ma-
teriala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7220 Svetovanje in oskrba z računal-
niškimi programi; 74204 Drugo prijektira-
nje in tehnično svetovanje; Projektiranje,
inženiring in tehnično svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-41617

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00032 z dne 21. 5. 1996 pri sub-
jektu vpisa MAHER, proizvodnja, stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Mezgovci ob
Pesnici 48, 2252 Dornava, pod vložno št.
1/08673/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža, družbenikov, po-
slovnih deležev, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskla-

ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5788943
Sedež: 2272 Gorišnica, Moškajnci 4
Ustanoviteljica: Herga Jožef, izstop

23. 9. 1994; Herga Franc, izstop 12. 1. 1996;
Obran Marjeta, Gorišnica, Moškanjci 4, vs-
top 10. 6. 1993, vložek 1,883.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Herga Jožef, razrešen 23. 9. 1994;
direktor Herga Franc, razrešen 5. 4. 1996;
direktorica Obran Marjeta, imenovana 12.
1. 1996, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1589
Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1593 Pro-
izvodnja vina iz grozdja; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2830 Proizvodnja par-
nih kotlov, razen kotlov za centralno ogre-
vanje; 2872 Proizvodnja  embalaže iz lah-
kih kovin; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-
delki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 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; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje, 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5225 Trgovina na drobno z lakohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110
Dajanje avtomobilov v najem.

Rg-41618

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00084 z dne 22. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09525/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo temile podatki:

Matična št.: 5944007
Firma: PATERA, ŠEGULA in partner-

ji, turizem in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: PATERA, ŠEGULA in

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

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Muzejski trg 1
Osnovni kapital: 20.000 SIT
Ustanovitelji: Šegula Zofija, Ptuj, Ulica

25. maja 7, vstop 14. 4. 1996, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Lovenjak Milka, Hajdina, Dra-
ženci 42, vstop 14. 4. 1996, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Letonja Peter, Ptuj, Krempljeva
8, vstop 14. 4. 1996, vložek 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Šegula Zofija, imenovana 14. 4.
1996, družbo zastopa brez omejitev in sa-
mostojno; družbenica Lovenjak Milka, ime-
novana 14. 4. 1996, družbo zastopa brez
omejitev in samostojno.

Dejavnost, vpisana dne 22. 5. 1996:
36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 552 Dejvnost domov, kam-
pov in drugih nastanitvenih zmogljivosti za
krajši čas; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.” 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; Ekonomska propaganda; 7481
Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
“razen posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”;

dejavnost J 67.13 – druge pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom “samo menjalnice in zastavljalnice”,

dejavnost K 74.14 – podjetniško in po-
slovno svetovanje “razen arbitraže in posre-
dovanja v poglajanjih med managerji in de-
lavci”.

Rg-41619

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00090 z dne 21. 5. 1996 pod št.
vložka 1/09523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944503
Firma: DAMAJANTI – VARGA B & J,

trgovsko in storitveno podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: DAMAJANTI – VAR-

GA B & J, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Varga Barbara in Varga

Janez, oba Maribor, Puškinova 9, vstopila
18. 4. 1996, vložila po 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premože-
njem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benica Varga Barbara, imenovana 18. 4.
1996, družbenik Varga Janez, imenovan
18. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 21. 5. 1996: 1771
Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja ple-
tenih in kvačkanih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje.

Dejavnost K 74.12 računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen revizijske dejavnosti”.

Rg-41621

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00097 z dne 5. 6. 1996 pod št.
vložka 1/09528/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5944244
Firma: URIH, podjetje za računovod-

ske, poslovne in glasbene storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: URIH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2326 Cirkovce, Zgornje Jabla-

ne 39
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Urih Miran in Urih Mari-

ja, oba Cirkovce, Cirkovce 68d, vstopila 26.
3. 1996, vložila po 750.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Urih Miran, imenovan 26. 3. 1996, za-
stopa družbo brez omejitev; prokuristka
Urih Marija, imenovana 26. 3. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 50101 Trgo-
vina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni  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, de-

li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 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; 5118 Posredniištvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov;
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 4134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi  in brezalkoholni-
mi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na de-
belo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo 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; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živi-
li; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem 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, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijčami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih speciali-
ziranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi iz-
delki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sred-
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stvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbe-
nim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revi-
jami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Tr-
govina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 50301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih lini-
jah; 60212 Medkrajevni potniški cestni pro-
met na rednih linijah; 60213 Dejavnost žič-
nic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potvalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje glas-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
Ekonomska propaganda; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevaja-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje; 74833 Druga splošna tajniška opra-
vila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol;
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umet-
niških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 90005 Dru-
ge storitve javne higiene; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233

Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistil-
nic; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov
d.n. “razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov”;

dejavnost J 67.13 – pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom “sa-
mo menjalnice in zastavljalnice”,

dejavnost K 74.12 – računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje “razen opravljanja revizijske de-
javnosti”;

dejavnost K 74.14 – podjetniško in po-
slovno svetovanje “razen arbitraže in posre-
dovanja v pogajanjih med managerji in de-
lavci”.

Rg-41622

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00095 z dne 5. 6. 1996 pod št.
vložka 1/09527/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5943531
Firma: VAMI & G, proizvodnja, trgo-

vina, ingeniring in promet, d.o.o.
Skrajšana firma: VAMI & G, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Dravska ulica 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Shapovalov Vitaliy, Kijev,

Muraška 6a, vstop 14. 3. 1996, vložek
525.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Shapovalov Glib, Kijev, Prospekt pobjede
16, vstop 14. 3. 1996, vložek 525.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Čuček Milan,
Ptuj, Ulica Jožefe Lackove 30, vstop 14. 3.
1996, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuček Milan, imenovan 14. 3. 1996,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 6. 1996: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutnine;
01250 Reja drugih živali; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vtisko-
vanje in valjanje kovin; prašna metalurgija;
28520 Splošna mehanična dela; 28610 Pro-
izvodnja rezilnega orodja; 28620 Proizvod-
nja drugega orodja; 28730 Proizvodnja  iz-
delkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačne-
ga materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29110 Proizvodnja motorjev in turbin, ra-
zen za letala in motorna vozila; 29120 Pro-
izvodnja črpalk in kompresorjev; 29130
Proizvodnja pip in ventilov; 29140 Pro-
izvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-

izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 45110 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrta-
nje in sondiranje; 45210 Splošna gradbena
dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 45240 Hidro-
gradnja in urejanje voda; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45430 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440
Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 50500 Trgovina na drobno z motor-
nimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgo-
vina na debelo z živimi živalmi; 51240 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 51250
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 51320 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na de-
belo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, je-
dilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 51350 Trgovina na debelo s to-
bačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdel-
ki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 6 – 7. II. 1997 Stran 429

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
51450 Trgovina na debelo s parfumi in koz-
metiko; 51470 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 51530 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 51570 Trgo-
vina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stro-
ji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 52230 Trgovina na drobno z ribami, ra-
ki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alko-
holnimi in brezalkohlnimi pijačami; 52260
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah z živili; 52330 Trgo-
vina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 52410 Trgovina na drobno s teksti-
lom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drob-
no s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemični-
mi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 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;
51488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgo-
vina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
60240 Cestni tovorni promet; 7420 Projek-
tiranje, inženiring in tehnično svetovanje;
74203 Arhitekurno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; Projektiranje, inženiring in tehnič-
no svetovanje.

SLOVENJ GRADEC

Rg-32136

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06053 z dne 20. 10. 1995
pri  subjektu  vpisa  VAJS  TRANSPORT,
mednarodni in domači cestni transport,
d.o.o., sedež: Partizanska 28, 2360 Radlje
ob Dravi, pod vložno št. 1/08230/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5765137
Osnovni kapital: 1,815.800 SIT
Ustanovitelji: Vajs Ivan, Radlje ob Dra-

vi, Partizanska 28, vstop 25. 3. 1993, vlo-
žek 1,765.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja; Vajs Igor, Radlje ob Dravi, Partizan-
ska 28, vstop 25. 3. 1993, vložek 25.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šauc Da-
nilo, Vuzenica, Mladinska 31, vstop 25. 3.
1993, vložek 25.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-32971

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 94/06146 z dne 26. 1. 1996
pri subjektu vpisa MADDIB, lesna pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Doba-
va 7, 2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/08374/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in de-
javnosti ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5778581
Osnovni kapital: 1,502.901 SIT
Ustanovitelj: Bisako Damijan, Radlje ob

Dravi, Dobrava 7, vstop 10. 4. 1993, vložek
1,502.901 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana dne 26. 1. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in dru-
gih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Pro-
izvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodaj-
ne prostore, razen sedežnega; 3613 Pro-
izvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedež-
nega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbneega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na

drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 6321 Druge pomož-
ne dejvnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj; s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.”

Rg-41597

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00300 z dne 28. 6. 1996
pri subjektu vpisa PENATEX, proizvod-
nja delov notranje opreme, d.o.o., sedež:
Celjska cesta 45, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/09364/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5877679
Osnovni kapital: 197,034.300,83 SIT
Ustanovitelji: Peter Butz GmbH & Co.

Verwaltungs-KG, 40764 Langenfeld, Nem-
čija, Langenfeld, vstop 24. 11. 1994, vložek
4,052.707 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Peter Butz GmbH & Co. Verwaltungs-KG,
40764 Langenfeld, Nemčija, Langenfeld,
vstop 9. 1. 1996, vložek 94,464.443,23 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; CMP, consul-
ting, marketing, produktion, d.o.o., Slovenj
Gradec, Celjska cesta 45, vstop 24. 11.
1994, vložek 4,052.707 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; CMP, consulting, marketing,
produktion, d.o.o., Slovenj Gradec, Celjska
cesta 45, vstop 9. 1. 1996, vložek
94,464.443,60 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

S sklepom skupščine z dne 9. 1. 1996 se
osnovni kapital z vložki poveča za
188,928.886,83 SIT.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 9. 1. 1996.

Rg-42372

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00134 z dne 28. 6. 1996
pri subjektu vpisa BIRO AKTA, svetova-
nje in storitve, d.o.o., sedež: Koroška ce-
sta  14,  2390  Ravne  na  Koroškem,  pod
vložno št. 1/01501/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, sedeža, družbenikov, dejavnosti,
zastopnikov in družbene pogodbe ter uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5391156
Firma:  IVARČKO,  podjetje  za  go-

stinstvo in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: IVARČKO, d.o.o.
Sedež:  2390  Ravne  na  Koroškem,

Ivarčko b.b.
Ustanovitelji: Fišer Franja, Klančnik Mi-

ran, Kos Miran, Kotnik Ema, Leš Suzana,
Lichteneger Bernarda, Nabernik Erika in
Rezar Mira, vsi izstopili 1. 6. 1996; Filipan-
čič Igor in Filipančič Suzana, oba Ravne na
Koroškem, Kotlje 200, vstopila 1. 6. 1996,
vložila po 258.630,86 SIT, odgovornost: ne
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odgovarjata ter CMP, consulting, marketing,
produktion, d.o.o., Slovenj Gradec, Celjska
cesta 45, vstop 1. 6. 1996, vložek
1,004.096,28 SIT, odgovornost: ne dogo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Klančnik Miran, razrešen 1. 6. 1996;
direktor Filipančič Igor, imenovan 1. 6.
1996, zastopa družbo z omejitvijo, da mora
pridobiti predhodno soglasje družbenikov
pri naslednjih poslih in ukrepih: odsvojitev
podjetja v celoti ali njegovega pomembnej-
šega dela podjetja; ustanavljanje kot tudi
pridobivanje in odsvojitev deležev v drugih
podjetjih; ustanavljanje in ukinjanje podruž-
nic in obratovalnic; pridobivanje, odsvoji-
tev in obremenjevanje zemljišč ter podob-
nih zemljiških pravic.

Dejavnost, vpisana dne 28. 6. 1996: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posrednštvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5117 Posredništvo pri pordaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pre-
težno 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 Trgoivna 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; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5247 Trgovina na drobno s knji-
gami, časopisi, revijami, papirjem, pisalni-
mi potrebščinami; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-
ličarn; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnic-
ah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z resta-
vracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6021 Drug kopenski potniški pro-
met na rednih linijah; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71401

Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92622 Dejavnost smu-
čarskih centrov in smučišč; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.

Sprememba družbene pogodbe je bila
sprejeta na skupščini družbe dne 31. 5. 1996.

Pri dejavnosti pod šifro: 52.488 “trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.” se izpusti “z orožjem in stre-
livom”.

Rg-42452

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00166 z dne 25. 7. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA MERIL –
KOVINE, d.o.o., Pameče, sedež: Pameče
153, 2380 Pameče pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/02717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča pravne posledice lastnin-
skega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, pravnoorganizacij-
ske oblike, družbenikov, osnovnega kapita-
la, dejavnosti ter nadzorni svet in uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah in uskla-
ditev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5103185
Firma: TOVARNA MERIL KOVINE,

proizvodnja kovinskih meril, d.d.
Skrajšana  firma:  TOVARNA  MERIL

KOVINE, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pameče

153
Osnovni kapital: 129,229.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski

sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica V/4, vstop
18. 4. 1996, vložek 11,420.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vstop 18. 4. 1996,
vložek 20,686.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Sklad Republike Slovenije za raz-
voj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, vstop
18. 4. 1996, vložek 22,865.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; udeleženci interne raz-
delitve, vstopili 18. 4. 1996, vložili
21,105.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja-
jo; udeleženci notranjega odkupa, vstopili
18. 4. 1996, vložili 38,123.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo; Sklad Republike
Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotni-
kova 28, vstop 18. 10. 1994, vložek
15,030.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Verovnik Rudolf-Franc, Slovenj Gra-
dec, Legen 103/d, razrešen 28. 2. 1996 in
dne 29. 2. 1996 ponovno imenovan za di-
rektorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Pušnik Niko,
Kaker Marjeta, Gubej Jože, Garb Andrej,
Brezovnik Ivan in Repnik-Petrič Andreja,
vsi vstopili 28. 2. 1996.

Dejavnost, vpisana dne 25. 7. 1996: 2852
Splošna mehanična dela; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navi-
gacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 7420 Projektiranje, teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi odločbe Agencije RS za pre-
strukturiranje in privatizacijo št. LP
00625/00704-1996/ASA z dne 18. 4. 1996.

Rg-425453

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 95/00210 z dne 30. 7. 1996
pri  subjektu  vpisa  ALIDIT,  trgovsko  in
proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Glavni
trg 18, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/01977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, prav-
noorganizacijske oblike, družbenikov, de-
javnosti in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5362377
Firma: VERDNIK IN DRUGI, trgovi-

na in proizvodnja, d.n.o.
Skrajšana firma: VERDNIK IN DRU-

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

odgovornostjo
Ustanovitelja: Verdnik Vlado, Velenje,

Tomšičeva cesta 10/a, vstop 21. 12. 1994,
vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Krpač Miran, izstop
21. 12. 1994; Gril Bogomil, Slovenj Gra-
dec, Legen 52, vstop 21. 12. 1994, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Verdenik Vlado, razrešen 21. 12. 1994
in imenovan za družbenika, ki zastopa druž-
bo brez omejitev; družbenik Krpač Miran,
razrešen 21. 12. 1994; družbenik Gril Bo-
gomil, imenovan 21. 12. 1994, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 30. 7. 1996: 2030
Stavbno mizarstvo; 2211 Izdajanje knjig;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 3512 Pro-
izvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo
in šport; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50401 Trgovina na debelo z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovi-
ni z motornimi kolesi, deli in opremo; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 6321 Druge pomožne dejavno-
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sti v kopenskem prometu; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonom-
sko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “posred-
nitšvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov” se izpusti “pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov”.

Rg-45454

Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00165 z dne 24. 7. 1996
pri subjektu vpisa TOVARNA MERIL –
KOVINE, d.o.o., Pameče, sedež: Pameče
153, 2380 Pameče pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/02717/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo družbenikov s
temile podatki:

Matična št.: 5103185
Ustanovitelji: Kovine Pameče, podjetje

za izdelavo kovinskih meril in orodij, p.o.,
Pameče pri Slovenj Gradcu, Pameče 153,
vstop 8. 4. 1992, vložek 43,914.996 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Republika Slo-
venija, izstop 18. 10. 1994; Sklad Republi-
ke Slovenije za razvoj, d.d., Ljubljana, Kot-
nikova 28, vstop 18. 10. 1994, vložek
5,772.162 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Rg-76

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

Družba  FECE,  podjetje  za  trgovino,
d.o.o., Velenje, Šercerjeva 20, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima eno družbenico, in sicer:
Majda Hajsek, Šercerjeva 20, Velenje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici v
celoti.

Sklep je sprejela družbenica dne 22. 11.
1994.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 23. 12. 1996

MARIBOR

Srg 5476/94 Rg-74

Družba Trgovsko in storitveno podjet-
je CARD, d.o.o., Industrijska ul. 13, Ma-
ribor, reg. št. vl. 1/5099-00, katere ustano-
viteljica je Horvat Nada, Vitomarci 82, Vi-
tomarci, po sklepu ustanoviteljice družbe z
dne 20. 12. 1994, preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Horvat Na-
da, Vitomarci 82, Vitomarci.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
prostojni 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 registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 19. 7. 1995

Rg-75

Družba INFRA, podjetje za promet, tr-
govino in turizem, d.o.o., katere ustanovi-
telja sta Marjeta Jagrinec, Maribor, Smeta-
nova ul. 32 in Helmut Reiterer, El.o.i.,
Edarsweg 2, Franental, Avstrija, po sklepu
skupščine družbe z dne 15. 4. 1994, preneha
po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Marjeta
Jagrinec, Maribor, Smetanova ul. 32 in Hel-
mut Reiterer, El.o.i., Edarsweg 2, Franental,
Avstrija.

Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v 15 dneh od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Ma-
riboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 17. 1. 1995

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-1/97-08 Ob-331

1. Pravila sindikata Telekom Slovenije
poslovne enote Kranj, s sedežem v Kra-
nju Mirka Vadnova 13,  se hranijo pri
Upravni enoti Kranj.

Pravila so z dnem izdaje te odločbe vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 144.

Št. 028-1/97-02 Ob-350

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za
občo upravo, družbene dejavnosti in skup-
ne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprej-
me v hrambo statut, vpisan v evidenco sta-
tutov sindikatov, dne 27. 1. 1997, pod zap.
št. 229, z nazivom pravila Sindikata zavo-
da Slovenski etnografski muzej, ki ga je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom:  SVIZ  Slovenije  –  Slovenski
etnografski  muzej,  matično  številko:
1159526  in  sedežem:  Prešernova  20,
Ljubljana.

Št. 028-2/97-02 Ob-351

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 27. 1. 1997, pod zap. št.
230, z nazivom pravila o delovanju in orga-
niziranju sindikata podjetja oziroma družbe
Hotel Lev, d.d., Ljubljana, vključenega v

Konfederacijo sindikatov 90 Slovenije, ki
ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata
z imenom: Sindikat konfederacije sindi-
katov 90 Hotel Lev, d.d., Ljubljana, ma-
tično številko: 1159534 in sedežem: Voš-
njakova 1, Ljubljana.

Št. 013-02/97 Ob-352

Pravila organizacije sindikata Javnih
uslužbencev Slovenije, Sindikata Mestne
občine Velenje (mat. št. 1052918), sprejeta
na seji članstva dne 19. 12. 1996, se shrani-
jo pri Republiki Sloveniji – Upravni enoti
Velenje.

Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 81, dne 27. 1. 1997.

Št. 127-88/93 Ob-353

Ugotovi se, da je sindikat podjetja Hi-
pot Šentjernej, Šentjernej, Trubarjeva ce-
sta št. 7, Šentjernej, katerega pravila so
bila z odločbo št. 127-88/93 z dne 29. 11.
1993 sprejeta v hrambo pri Občini Novo
mesto, Sekretariatu za družbeni razvoj, in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 87, prenehal.

Pravila sindikata se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 48/96 S-47

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Iskra Elektrozveze, p.o.,
Ljubljana, Stegne 11, za dne 25. 2. 1997
ob 10. uri v konferenčni dvorani tega so-
dišča.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 24. 1. 1997

St 51/96 S-48

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Omnikom d.o.o., Trgovina
in storitve, Šuštarjeva 7, Trbovlje za dne
4. 3. 1997 ob 9. uri v konferenčni dvorani
tega sodišča.

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

St 85/96 S-49

To sodišče je s sklepom St 85/96 dne
27. 1. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom   TLP   grafika   založništvo
d.o.o., (prej Tiskarna ljudske pravice
p.o.), Leskoškova 11, Ljubljana.
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Za stečajnega upravitelja se imenuje od-
vetnik Andrej Kozelj iz Ljubljane.

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

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

Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 12. 5. 1997 ob 13. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 27. 1.
1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 27. 1. 1997

St 9/96 S-50

To sodišče je s sklepom oprav. št. St 9/96,
z dne 27. 1. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom EME Engineering storitve-
no, proizvodno, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Dolane 33/a.

Odslej firma glasi – EME Engineering,
storitveno, proizvodno, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dolane 33/a – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, stanujoč Cesta na Roglo
11/g, Zreče.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve ste-
čajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvo-
dih in dokazi v roku dveh mesecev od dne-
va objave tega oklica, dolžniki pa naj brez
odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo 24. 4.
1997, ob 9. uri, v sobi 26/II tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 27. 1.
1997.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 27. 1. 1997

St 60/95 S-51

To sodišče v postopku prisilne poravna-
ve TGP Medijske toplice, d.d., Zagorje,
Kidričeva 4a, obvešča upnike, da se narok
za prisilno poravnavo, razpisan za dne 11.
2. 1997 ob 9.30 v konferenčni dvorani pre-
kliče.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 29. 1. 1997

St 26/96 S-52

To sodišče je dne 30. 1. 1997 pod opr. št.
St 26/96 sprejelo naslednji sklep,

1. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom Merx Gostinsko podjetje
Turist, d.o.o., Nazarje, Zadrečka cesta 8,
Nazarja, in njegovimi upniki.

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

3. Upnike se opozarja, da lahko z obraz-
loženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terja-

tve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatve.

4. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje dipl. ek. Karnar Harald, Cesta
IX/11, Velenje.

5. V upniški odbor so imenovani nasled-
nji upniki:

– Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, Mo-
zirje,

– Era vino, d.o.o., Šmartno ob Paki 134,
– Kmetijska zadruga, z.o.o., Laško, Ki-

dričeva 2,
– Zgornjesavinjski zdravstveni dom, Sa-

vinjska cesta 6, Mozirje,
– delavski zaupnik: Marija Hribernik.
6. Oklic o začetku postopka prisilne po-

ravnave je nabit na oglasno desko dne 30. 1.
1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 30. 1. 1997

St 9/96-41 S-53

To sodišče je s sklepom št. St 9/96 dne
16. 1. 1997 na podlagi 1. odst. 99. člena
ZPPSL začelo stečajni postopek nad podjet-
jem Blitz Trade, trgovinsko podjetje na
veliko, Radovljica, d.o.o., Kranjska ul. 2,
in z istim sklepom stečajni postopek tudi
zaključilo.

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

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 1. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 11 La-32

Hoteli Piran, d.o.o., Piran, Kidričevo
nabrežje  4,  obveščamo  vse  interesirane
upravičence, da podaljšujemo rok za vpis in
vplačilo delnic podjetja Hoteli Piran, d.o.o.,
Piran, na način interne razdelitve delnic ter
vpisa upravičencev iz naslova neizplačane-
ga dela neto osnovnih plač ter na način no-
tranjega odkupa delnic podjetja.

Program lastninjenja podjetja je bil ob-
javljen v Delu 28. 6. 1996, Primorskih novi-
cah, 28. 6. 1996 in Uradnem listu RS, št. 34
z dne 29. VI. 1996.

Podaljšani rok poteče 30 dan po dnevu
objave tega obvestila.

Vpis in vplačilo interesenti lahko izvrši-
jo na sedežu podjetja na naslovu Piran, Ki-
dričevo nabrežje 4, kjer so pri Borisu Žuglju,
tel. 066/746-047 na voljo tudi vse informa-
cije.

Hoteli Piran, d.o.o., Piran

Št. 36/96 La-33

Fiba, d.d., Koper ponovno poziva vse
upravičence - zaposlene, bivše zaposlene
ter upokojene, delavce podjetja, k sodelo-
vanju pri notranjem odkupu.

Upravičenci lahko v 8 dneh po objavi v
časopisu Primorske novice, v Uradnem listu

RS in na oglasni deski podjetja ponovno
vplačajo delnice notranjega odkupa s 50%
popustom.

Kupnina je gotovina, ki se vplača na po-
sebni žiro račun podjetja št. 51400-698-6532
pri Agenciji za plačilni promet Koper z na-
vedbo: “plačilo kupnine za delnice notra-
njega odkupa”.

Potrdilo o vplačilu gotovine za nakup
delnic iz notranjega odkupa se dostavijo bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 14.
ure.

Prodajna cena delnic, ki bodo s strani
upravičencev plačane z gotovino oziroma
bo podjetje od sklada odkupovalo na račun
upravičencev notranjega odkupa, se revalo-
rizira z indeksom drobnoprodajnih cen do
dneva plačila kupnine skladu.

Vplačane delnice so navadne imenske
ter dajejo upravičencem pravico do uprav-
ljanja skladno s pravili notranjega odkupa
ter pravico do dividende.

Dodatne informacije glede programa ter
pogoji vplačila delnic dobite na tel. 37-014
Vlasta Kadič vsak dan od 8. do 14. ure.

Fiba, d.d., Koper

Št. 05/97 La-31

V skladu z 19. členom zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in 16. členom
uredbe o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št.
13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94)
objavlja Ekonomski institut Maribor, eko-
nomske raziskave in podjetništvo, d.o.o.,
Razlagova 22, Maribor, na podlagi progra-
ma lastninskega preoblikovanja, ki ga je z
odločbo, št. LP 01299/1996-TJ, z dne 27. 12.
1996, odobrila Agencija RS za prestrukturi-
ranje in privatizacijo, program lastninskega
preoblikovanja podjetja Ekonomski institut
Maribor, d.o.o.

I. Podatki o podjetju
1. Firma  in  sedež:  Ekonomski  insti-

tut  Maribor,  ekonomske  raziskave  in
podjetništvo, d.o.o., Razlagova 22, Mari-
bor.

Družba je registrirana pri registrskem so-
dišču v Mariboru, s sklepom št. Srg 278/91,
z dne 31. 3. 1991, pod številko registrskega
vložka 1/3794-00 Maribor.

2. Matična številka: 5221412.
3. Dejavnost: 73.201.
Osnovna dejavnost družbe je raziskova-

nje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja.

4. Pravna oblika organiziranosti
Ekonomski institut Maribor, d.o.o., je

družba z omejeno odgovornostjo v 100%
družbeni lastnini.

II. Predvidena lastniška struktura kapi-
tala preoblikovanja družbe

1. Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

2. Odškodninski sklad – 10%,
3. Sklad RS za razvoj – 20%,
4. upravičenci iz naslova interne razde-

litve – 20%,
5. upravičenci iz programa notranjega

odkupa – 40%.
III. Predvideni načini oziroma kombina-

cija načinov lastninskega preoblikovanja
Družba je izbrala naslednje načine last-

ninskega preoblikovanja:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 6 – 7. II. 1997 Stran 433

1. prenos začasnic poslovnega deleža na
Pokojninski sklad – v višini 10% družbene-
ga kapitala,

2. prenos začasnic poslovnega deleža na
Odškodninski sklad – v višini 10% družbe-
nega kapitala,

3. prenos začasnic poslovnega deleža na
Sklad RS za razvoj – v višini 20% družbe-
nega kapitala,

4. interna razdelitev začasnic poslovne-
ga deleža – v višini 20% družbenega kapi-
tala,

5. notranji odkup začasnic poslovnega
deleža – v višini 40% družbenega kapitala.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu zača-
snic poslovnega deleža

4.1. Interna razdelitev začasnic poslov-
nega deleža

Ekonomski institut Maribor, d.o.o., po-
ziva vse upravičence (vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojene delavce družbe), da
v roku 30 dni po objavi tega oglasa v dnev-
niku Večer predložijo svoje lastniške certi-
fikate v zameno za začasnice poslovnega
deleža ter tako sodelujejo pri interni razde-
litvi začasnic poslovnega deleža v višini
20% družbenega kapitala.

Prav tako bo upravičence pozvala, da
predložijo lastniške certifikate za namen in-
terne razdelitve začasnic poslovnega deleža
v Uradnem listu RS, dnevniku Večer in na
oglasni deski družbe.

Če upravičenci ne bodo dosegli 20%
družbenega kapitala, bo družba za preosta-
nek začasnic poslovnega deleža do 20%
vrednosti celotnega družbenega kapitala
družbe, opravila interni razpis za ožje dru-
žinske člane zaposlenih.

Interni razpis bo potekal na sedežu druž-
be Ekonomski institut Maribor, d.o.o., Raz-
lagova 22, Maribor, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.

Rok za predložitev lastniških certifika-
tov ožjih družinskih članov je 15 dni od
dneva objave internega razpisa na oglasnih
deskah družbe.

V razpisnem roku družinski člani lahko
predložijo lastniške certifikate vsak delovni
dan med 8. in 14. uro na dogovorjenih vpi-
snih mestih v družbi.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov zakonskih udeležen-
cev (zaposlenih, bivših zaposlenih in upo-
kojencev) večja od 20% vrednosti družbe-
nega kapitala, lahko upravičenci, ki so so-
delovali pri interni razdelitvi, presežek last-
niških certifikatov uporabijo za kupnino v
programu notranjega odkupa, tako da se pre-
sežek certifikatov uporabi proporcionalno
za vsakega udeleženca posebej.

Preostanek začasnic poslovnega deleža, ki
ne bodo razdeljene niti po prvem in drugem
krogu vpisovanja lastniških certifikatov, bo
družba prenesla na Sklad RS za razvoj.

4.2. Notranji odkup začasnic poslovne-
ga deleža

Ekonomski institut Maribor, d.o.o., po-
ziva upravičence (vse zaposlene, bivše za-
poslene in upokojene delavce družbe), da
lahko sodelujejo pri notranjem odkupu za-
časnic poslovnega deleža družbe. Notranji
odkup bo potekal istočasno z interno razde-
litvijo začasnic poslovnega deleža v višini
40% vrednosti družbenega kapitala z upo-
števanjem 50% popusta.

Upravičenci, ki so sodelovali pri interni
razdelitvi, bodo prvi paket začasnic poslov-
nega deleža notranjega odkupa vplačali s
presežnimi certifikati, denarnimi vplačili ter
z zamenjavo presežnih lastniških certifika-
tov interne razdelitve. Kupnina, vplačana z
denarnimi vplačili, se revalorizira z indek-
som prodajnih cen.

Vpisovanje in vplačevanje začasnic poslov-
nega deleža za lastniške certifikate in gotovino
bo potekalo na sedežu družbe vsak delovnik
med 8. in 14. uro v 30-dnevnem razpisnem
roku, ki prične teči od dneva objave v dnevniku
Večer. Vpisni rok je prekluziven.

Začasnice poslovnega deleža za gotovi-
no se vplačajo na poseben privatizacijski
podračun družbe pri Agenciji RS za plačilni
promet – podružnica Maribor, št.
51800-698-34735 z navedbo: “Plačilo kup-
nine za začasnice poslovnega deleža v no-
tranjem odkupu”, z odobritvijo na žiro ra-
čun v 30 dneh po objavi. Vsako nakazilo na
poseben privatizacijski podračun družbe pri
Agenciji RS za plačilni promet upravičenec
dokaže s potrjeno položnico na sedežu druž-
be v 30 dneh po objavi v dnevniku Večer.

Začasnice poslovnega deleža so imen-
ske, dajejo pravico do upravljanja v skladu
s pravili notranjega odkupa, so neprenoslji-
ve zunaj programa notranjega odkupa, ra-
zen v primeru delovanja.

Začasnice poslovnega deleža, ki jih za-
posleni pridobi v programu notranjega od-
kupa v zameno za presežne lastniške certifi-
kate, so enake kot začasnice poslovnega de-
leža interne razdelitve in so neprenosljive
dve leti od izdaje, razen z dedovanjem, po
preteku dveh let pa so enake ostalim zača-
snicam poslovnega deleža programa notra-
njega odkupa.

Organizacija programa notranjega odkupa
bo določena s pravili notranjega odkupa, ki
bodo sprejeta po odobritvi programa. Osnutek
pravil bo na vpogled na vpisnem mestu.

V primeru, da udeleženci z vplačilom za-
časnic poslovnega deleža oziroma presežnih
certifikatov presežejo celotni znesek kupni-
ne za celotni odstotek družbenega kapitala,
ki je vključen v program notranjega odkupa,
se vplačani zneski znižajo. Družba v tem
primeru uporabi proporcionalni kriterij.

Kolikor pa je presežek kupnine presežen
z vplačili presežnih lastniških certifikatov
in gotovino se vplačani zneski znižajo ob
upoštevanju predzadnjega odstavka 32. čle-
na uredbe o pripravi programa preoblikova-
nja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij.

V. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo

agencije o odobritvi zgoraj objavljenega
programa preoblikovanja kršene njegove na
zakonu temelječe pravice oziroma pravna
korist ter se postopka pri agenciji ni udele-
ževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
svojih pravic v roku 15 dni od dneva te
objave s pritožbo na Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj Vlade Republike
Slovenije v Ljubljani.

Pritožba zoper odločbo agencije o odo-
britvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agencije Republike Slovenije za prestruk-
turiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.

VI. Informacije

Vsi upravičenci dobijo dodatne informa-
cije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem
preoblikovanju družbe vsak delovni dan od
8. do 14. ure pri Viljenki Godina, na tel.
226-342.

Ekonomski institut Maribor, d.o.o.

La-34

1. Podjetje TRG, trgovina, p.o., Ljublja-
na, Celovška 150, v okviru programa last-
ninskega preoblikovanja podjetja, ki ga je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01534/1997-ST z dne 24. 1. 1997
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja podjetja.

1. Podjetje vse upravičence obvešča, da
je agencija z odločbo iz preambule potrdila
sklep o spremembi osnovnega programa
lastninskega preoblikovanja, ki ga je sprejel
organ upravljanja podjetja. Sprememba je
nastala zaradi vključitve dodatnega premo-
ženja, s čimer se je povečala vrednost kapi-
tala podjetja.

Vsem upravičencem, ki so že v doseda-
njem postopku v podjetje vložili certifikat
oziroma delnice plačali v gotovini, bo pod-
jetje vsa vplačila v celoti in avtomatično
upoštevalo.

1.1. Status podjetja
1.1.1 Firma podjetja se glasi: Podjetje

TRG, trgovina, p.o., Ljubljana.
1.1.2 Sedež podjetja je v Ljubljani, Ce-

lovška 150.
1.1.3 Matična številka podjetja je:

5004071.
1.1.4 Dejavnosti podjetja
Šifra dejavnosti je 070230.
Dejavnost podjetja je trgovina na debelo

z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila.

1.1.5 Oblika organiziranosti podjetja
Podjetje je organizirano kot družbeno

podjetje.
1.2 Predvidena lastniška struktura kapi-

tala preoblikovanega podjetja

kapitalski delničar
delež v %

10 – Kapitalski sklad pokojninskega za-
varovanja,

10 – Slovenski odškodninski sklad,
20 – Sklad RS za razvoj,
60 – zaposleni in ostali upravičenci.

100

1.3 Načini lastninskega preoblikovanja
1.3.1 Podjetje bo uporabilo naslednje na-

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

skega preoblikovanja preoblikovalo v del-
niško družbo ter:

1.3.2.1 preneslo na sklade navadne del-
nice iz 22. člena zakona, in sicer delnice, ki
ustrezajo:

– 10% družbenega kapitala na Kapital-
ski sklad pokojninskega zavarovanja,

– 10% družbenega kapitala na Slovenski
odškodninski sklad,

– 20% družbenega kapitala na Sklad RS
za razvoj;

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

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

2. Javno poziva k vpisu in zamenjavi ter
vplačilu delnic

2.1 Interna razdelitev delnic
2.1.1 Podjetje poziva vse upravičen-

ce-zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence podjetja, da v roku 30 dni od dne
objave tega poziva v časopisu Dnevnik
predložijo lastniške certifikate v zamenja-
vo za navadne delnice z oznako B iz inter-
ne razdelitve.

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

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

– dajejo sorazmerno pravico do dividen-
de,

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

izdaje, razen z dedovanjem,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjet-

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

2.2 Interni razpis
2.2.1 Podjetje poziva ožje družinske čla-

ne oseb v delovnem razmerju pri podjetju,
da v roku 30 dni od dne objave tega poziva
v časniku Dnevnik predložijo lastniške cer-
tifikate v zamenjavo za navadne delnice z
oznako B iz interne razdelitve.

Za ožje družinske zaposlenih štejejo: za-
konec ali osebja, s katero zaposleni živi v
dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, otro-
ci oziroma posvojenci zaposlenega, starši,
posvojitelji ter osebe, ki jih je zaposleni po
zakonu dolžan vzdrževati.

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

2.3 Notranji odkup delnic
2.3.1 Podjetje poziva vse upravičen-

ce-zaposlene, bivše zaposlene in upokojen-
ce podjetja, da v roku 30 dni od dne objave
tega poziva v časopisu Dnevnik z denarjem
vplačajo navadne delnice podjetja z oznako
C iz notranjega odkupa po prodajni ceni
1.200 SIT (že upoštevan 50% popust) za
delnico.

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

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

vsaka delnica nosi en glas,
– dajejo pravico do dividende,
– imajo nominalno vrednost 1.000 SIT,
– so neprenosljive izven programa no-

tranjega odkupa za čas trajanja programa
notranjega odkupa, razen z dedovanjem,

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

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

3. Odkup delnic, zamenjava certifikatov
in vplačilo z denarjem

3.1 Odkup delnic iz interne razdelitve,
internega razpisa in notranjega odkupa ter
zamenjava delnic z oznako B s certifikati za
interno razdelitev bosta potekala v roku 30
dni od dne te objave v časopisu Dnevnik na
sedežu podjetja v Ljubljani, Celovška 150,
vsak delovnik (od ponedeljka do petka) med
8. in 14. uro.

3.2 Vplačila delnic za notranji odkup z
denarjem je treba nakazati na privatizacij-
ski podračun podjetja št.
50104-698-000-0026677 pri plačilu je treba
navesti: plačilo kupnine za delnice iz notra-
njega odkupa.

4. Dodatne informacije v zvezi s sodelo-
vanjem pri lastninskem preoblikovanju pod-
jetja lahko upravičenci dobijo od ponedelj-
ka do petka med 10. in 12. uro pri Amiki
Kocjan ali Francu Podgoršku na sedežu pod-
jetja, tel. 061/15-94-412.

Podjetje TRG, trgovina, p.o.,
Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 001-04/91-3/3 Ob-361

Državni zbor Republike Slovenije razpi-
suje:

1. na podlagi 70. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) in 88. člena
statuta Triglavskega narodnega parka, Bled,
delovno mesto

direktorja Triglavskega narodnega par-
ka, Bled.

Kandidat mora izpolnjevati splošne in
naslednje pogoje:

– da ima visoko izobrazbo ustrezne sme-
ri,

– da ima pet let delovnih izkušenj, od
tega vsaj tri leta pri vodenju zadev s po-
dročja varstva okolja,

– da je dober poznavalec terenskih, na-
ravovarstvenih in gospodarskih razmer v na-
rodnem parku,

– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
2. na podlagi 70. člena zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96) in 82. člena
statuta javnega zavoda Spominski park
Trebča, delovno mesto

direktorja Spominskega parka Treb-
ča.

Kandidat mora izpolnjevati splošne in
naslednje pogoje:

– da ima višjo ali visoko izobrazbo druž-
boslovne usmeritve,

– da ima pet let delovnih izkušenj, od
tega vsaj tri leta na vodstvenih mestih,

– da je dober poznavalec naravne in kul-
turne dediščine in njenega ohranjanja v par-
ku ter terenskih, naravovarstvenih in gospo-
darskih razmer v parku.

Direktor bo imenovan za štiri leta.
Od prijavljenih kandidatov pod 1. in 2.

pričakujemo, da predložijo program delo-
vanja zavoda in strategijo varstva ter razvo-
ja parka za štiriletno mandatno obdobje.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpi-
snih pogojev naj kandidati, skupaj s progra-
mom in življenjepisom, pošljejo v osmih
dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na naslov: Komisija Državnega zbora Re-
publike Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve, Šubičeva 4, Ljub-
ljana (s pripisom: “prijava na razpis”).

Prijavljene kandidate bomo o izbiri ob-
vestili.

Državni zbor
Republike Slovenije

Št. 163 Ob-406

Po sklepu sveta zavoda razpisna komisi-
ja razpisuje delovno mesto

direktorja JZ Zdravstveni dom Šmar-
je pri Jelšah.

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– da ima visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izku-

šenj,
– da je državljan Republike Slovenije,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela oziroma raz-

voja zdravstvenega doma in opredeli svojo
vlogo pri realizaciji le-tega.

Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri
Jelšah, Šmarje 178, 3240 Šmarje pri Jelšah,
z oznako: “za razpisno komisijo”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Razpisi
javnih natečajev

Popravek

Ob-396

V javnem razpisu za izdelavo in dobavo
gasilske teleskopske dvižne ploščadi za re-
ševanje h = 32 m - 35 m, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 3 z dne 24. I. 1997
Ob-206, se k 2.1. točki doda:

– Vsa  podvozja  ponuditi  v  varianti
4 × 2 in 4 × 4.

– Pri MB se pravilna oznaka podvozja
glasi: 18 ali 19 za nosilnost in 24 - 36 za
moč motorja.

Gasilsko reševalna služba, p.o., Kranj

Popravek

Št. 05-36 Ob-407

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
nastavitev in žigosanje mostnih tehtnic
50.000 kg objavljenem v Uradnem listu
RS,  št.  5  z  dne  31.  I.  1997,  Ob-299,
št. 04-03-591/1-97 se:
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– naslov pravilno glasi:
Javni razpis za izbiro izvajalca za na-

stavitev in žigosanje mostnih tehtnic
– 3. in 5. točka pravilno glasita:
3. Orientacijska vrednost vseh razpisa-

nih del je 1,100.000 SIT. Pripadajoči pro-
metni davek je vključen v ceno.

5. Dela se bodo izvajala v skladu s speci-
fikacijo naročnika na lokacijah treh carinar-
nic (Jesenice, Murska Sobota in Sežana).

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-321

Zdravstveni dom Zagorje, Cesta zmage
1, Zagorje, objavlja skladno z določili
odredbe o postopkih za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93) in odredbo 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

nakup, dobavo in montažo opreme
1. Naročnik je Zdravstveni dom Zagorje.
2. Namen: nabava in montaža razpisane

opreme.
3. Orientacijska vrednost opreme je

ca. 2,300.000 SIT.
4. Predmet razpisa:
– telefonska centrala s telefonskimi pri-

ključki,
 avtomatični pralni stroj s centrifugo za

pranje večjih količin perila ca. 15–20 kg.
5. Natančnejšo razpisno dokumentacijo

oziroma natančnejše informacije lahko po-
nudniki prejmejo po objavi razpisa v raču-
novodstvu Zdravstvenega doma Zagorje.

Pojasnila v zvezi s ponudbo lahko dobite
po tel. 0601/61-035 pri Pavlič Jožici.

6. Rok za oddajo ponudb za vso opremo
je 15 dni od objave v Uradnem listu RS.

Ponudbe sprejemamo do 11. ure na dan
preteka za oddajo ponudb.

7. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov Zdravstveni dom
Zagorje, Cesta zmage 1, Zagorje z oznako
“Ne odpiraj – ponudba”.

Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

Ponudba mora vsebovati osnovne elemen-
te iz 12. člena odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil.

8. Odpiranje ponudb bo na dan preteka
roka za oddajo ponudb ob 12. uri v sejni
sobi Zdravstvenega doma Zagorje oziroma
prvi delovni dan, če je 15. dan sobota, nede-
lja ali praznik.

9. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 322-1/97 Ob-322

Javni razpis
za izbiro izvajalca gradnje čistilne

naprave za odpadne vode s kapaciteto
3000 PE v Občini Gornji Grad

1. Ime naročnika: Občina Gornji Grad,
Attemsov trg 3, Gornji Grad.

2. Predmet razpisa: gradnja čistilne na-
prave za odpadne vode s kapaciteto 3000
PE v Gornjem Gradu.

3. Obseg razpisanih del:
– izdelava PGD in PZI dokumentacije,
– izdelava navodil za upravljanje in vzdr-

ževanje ČN,
– trimesečno poskusno obratovanje,
– usposobitev vzdrževalca ČN v času po-

skusnega obratovanja,
– gradbena dela,
– krovni objekt,
– montažna dela,
– elektroinštalacijska dela,
– pridobitev uporabnega dovoljenja.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del

je 32,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko zain-

teresirani ponudniki dvignejo 3 dni po obja-
vi razpisa, vsak delovnik na sedežu Občine
Gornji Grad, ob predhodni najavi na tel.
063/843-068.

6. Predvideni pričetek del je marec 1997,
rok dokončanja avgust 1997.

7. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe.
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisnih del,
– reference,
– celovitost ponudbe,
– cena,
vrsta opreme in kakovost,
– garancijski roki,
– plačilni pogoji in zavarovanje izpolni-

tve obveznosti.
Ponudniki lahko ponudijo tudi drugačno

tehnološko rešitev čistilne naprave kot jo
predvideva razpisna dokumentacija, pod po-
goje, da bo po drugačni tehnologiji očišče-
na voda dosegla z veljavnimi predpisi zah-
tevane parametre in da bo rešena dispozici-
ja blata iz ČN skladno z veljavnimi higien-
skimi pogoji. Objekt mora biti delno pokrit.
Ponudniki za drugačno rešitev priložijo idej-
no zasnovo z obsegom kot je naveden v 3.
točki tega razpisa.

8. Za vsa pojasnila in tolmačenja razpi-
sne dokumentacije lahko pokličete Nika Ro-
žiča, dipl. inž. ali Marto Štorli, ek., na tel.
062/20-845 ali 063/709-652 Nika Rožiča.

9. Ponudba mora obsegati vse elemente,
določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

10. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni od
objave v Uradnem listu RS. Ponudbe se od-
dajo v zaprti ovojnici s pripisom: “Ne odpi-
raj – Ponudba za ČN Gornji Grad”, in sicer
do 12. ure na naslov: Občina Gornji Grad,
Attemsov trg 3, Gornji Grad.

11. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po preteku roka za oddajo ponudb
ob 10. uri v prostorih Občine Gornji Grad.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 8 dni po opravlje-
ni izbiri.

Občina Gornji Grad

Št. 351-01-3/97 Ob-323

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 29/86

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

30/93) na območju Upravne enote
Črnomelj

1. S tem razpisom se iščejo:
– najugodnejši izvajalci, ki so usposob-

ljeni za opravljanje posameznih strokovnih
del pri tehničnih pregledih po 67. členu za-
kona o graditvi objektov s področja gradbe-
ništva, strojništva, elektroinstalacij, vodnega
gospodarstva, prometa in zvez, varstva pri
delu in ekologije;

– najugodnejši izvajalci, ki so usposob-
ljeni za izdajo izvedenskih mnenj v skladu s
4. členom zakona o gospodarskih družbah o
primernosti objektov in opreme za opravlja-
nje trgovinske, gostinske in proizvodne de-
javnosti ter storitev in drugih dejavnosti s
področij gradbeništva, strojne in elektro
stroke, varstva pri delu, požarnega varstva,
zdravstvenega varstva, veterine in varstva
okolja.

2. Kriteriji za ugotavljanje usposoblje-
nosti izvajalcev, ki predstavljajo istočasno
vsebino ponudb, so:

– overjena dokazila o izpolnjevanju po-
gojev 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-
daje strokovnega mnenja o ustreznosti sta-
novanjskega oziroma poslovnega prostora.

3. Merila za izbiro ponudnika bodo stro-
kovna usposobljenost, reference, rok izved-
be ogleda in izdaje strokovnega mnenja ter
cena storitev.

4. Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili je 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS na naslov: Upravna enota
Črnomelj, Zadružna c. 16, 8340 Črnomelj.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za izbiro
izvajalca strokovnih del pri tehničnih pre-
gledih”.

Dodatne informacije dobite na Upravni
enoti Črnomelj, tel. 361-000 in 361-001.

5. Javno odpiranje ponudb bo 11. dan po
objavi v Uradnem listu RS ob 10. uri v
prostorih Upravne enote Črnomelj, v sejni
sobi.

6. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveš-
čeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Upravna enota Črnomelj

Št. 22500-0002/96 Ob-324

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 19/94), objavlja Občina Sevnica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje sanacije plazu Marof na
L 6710 Vranje–Podvrh

1. Naročnik del: Občina Sevnica.
2. Predračunska vrednost del je

3,800.000 SIT.
3. Predmet razpisa: strojni izkop, izdela-

va kombiniranega zidu iz AB MB 30 in
zloženega lomljenca, strojna izdelava ka-
menite založbe, izdelava vzdolžne drenaže
in cevnega propusta ter sanacija asfaltnega
cestišča.
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4. Predvideni rok izvajanja del: junij–
julij 1997.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v
sobi št. 201 pri Markošek, v delovnem času
upravnih organov).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja izpolnitve obveznosti
oziroma jamstvo.

7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja (odloč-

ba),
– bonitetne obrazce (BON-1, BON-2 ali

BON-3 APPNI), ki ne smejo biti starejši od
dneva objave razpisa,

– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu območja predvidene sanacije,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo po-
nudniki dostaviti na predpisani dokumenta-
ciji najkasneje 12. dan po objavi v Uradnem
listu RS do 12. ure na Oddelek za okolje in
prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19 a,
Sevnica. Ponudba mora biti v zaprti kuverti
z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za sanacijo
plazu  Marof.”

9. Javno odpiranje ponudb bo isti delov-
ni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.

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

Ob-325

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 19/94), objavlja Občina Sevnica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za

izvajanje sanacije plazu Požeg (Poklek)
v KS Slanca

1. Naročnik del: Občina Sevnica.
2. Predračunska vrednost del je

6,000.000 SIT.
3. Predmet razpisa: izkop za drenaže in

kamnito zložbo, izdelava drenaž, vgrajeva-
nje skalnatih samic v kamnito zložbo, zasip
kamnite zložbe z drobljencem in zemeljski
zasip, planiranje in humusiranje brežine.

4. Predvideni rok izvajanja del: junij–
julij 1997.

5. Dokumentacija razpisanih del je na
razpolago na Oddelku za okolje in prostor
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica (v

sobi št. 201 pri Markošek, v delovnem času
upravnih organov).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cene,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– dosedanje reference,
– fiksnost cen,
– popolnost ponudbe,
– možnost kreditiranja,
– garancijski rok in pogoji garancije ter

način zavarovanja izpolnitve obveznosti ozi-
roma jamstvo.

7. Ponudba naj vsebuje:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– opis dejavnosti firme,
– dokazila o registraciji podjetja (odloč-

ba),
– bonitetne obrazce (BON-1, BON-2 ali

BON-3 APPNI), ki ne smejo biti starejši od
dneva objave razpisa,

– vzorec pogodbe,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik,
– izjavo o poznavanju in terenskem og-

ledu območja predvidene sanacije,
– izjavo, da se ponudnik strinja z razpi-

snimi pogoji.
8. Pisne ponudbe za javni razpis skladno z

12. členom odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) morajo ponudniki
dostaviti na predpisani dokumentaciji najka-
sneje 12. dan po objavi v Uradnem listu RS do
12. ure na Oddelek za okolje in prostor Obči-
ne Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica. Ponudba
mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpi-
raj – Ponudba za sanacijo plazu  Požeg.”

9. Javno odpiranje ponudb bo isti delov-
ni dan oddaje ponudb ob 12.30 v sejni sobi
Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, Sevnica.

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

Občina Sevnica

Ob-326

Republika Slovenija, Ministrstvo za zna-
nost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
cesta 50, skladno z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96), odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93), odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) in zakonom o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86), objavlja

javni razpis
za izbiro izdelovalca projekta ter dobavo

in montažo tehnološke opreme za
predavalnico in računalniško učilnico v

objektu Narodne in univerzitetne
knjižnice v Ljubljani

1. Naročnik: Republika Slovenija, Mini-
strstvo za znanost in tehnologijo, Slovenska
cesta 50, Ljubljana vabi zainteresirane po-
nudnike, da skladno s pogoji tega razpisa
predložijo ponudbe za izdelavo projekta ter
dobavo in montažo tehnološke opreme za
predavalnico in računalniško učilnico v ob-
jektu Narodne in univerzitetne knjižnice v
Ljubljani (v nadaljnjem besedilu NUK).

2. Predmet razpisa in obseg del:

Sklop A): izdelava projekta tehnološke
opreme predavalnice in računalniške učilni-
ce (dvojna namembnost) v obstoječem in
primerno prilagojenem prostoru v NUK-u.

Sklop B): dobava, montaža in zagon
predvidene opreme z ustreznim ožičenjem.
Usposabljanje uporabnika za uporabo vgra-
jene opreme.

Ponudniki lahko ponudijo le izvedbo
vseh razpisanih del v skladu z navodili in
zahtevami v razpisni dokumentaciji.

3. Orientacijska vrednost:
za sklop A) 500.000 SIT
za sklop B) 9,500.000 SIT
4. Roki: oprema mora biti usposobljena za

uporabo v roku 30 dni od podpisa pogodbe.
5. Vsebina ponudb
Ponudbe morajo biti sestavljene in nji-

hova vsebina mora biti podana v skladu z
razpisno dokumentacijo in v uvodu navede-
no odredbo. Ponudbe lahko vsebujejo samo
sklop A ali samo sklop B ali pa sta v isti
ponudbi oba sklopa združena.

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

– reference ponudnika in morebitnih po-
dizvajalcev,

– reference ponujenih elementov tehno-
loške opreme,

– strokovna, tehnična in servisna podpo-
ra naročniku v času uporabe opreme,

– ponudbena vrednost, ki mora biti spe-
cificirana po posameznih elementih cene,

– ponujene garancije v smislu trajanja in
sredstev zavarovanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da odda
vsa razpisana dela enemu izvajalcu ali po-
samezne dele večim izvajalcem. V primeru,
da naročnik meni, da je za izvedbo razpisa-
ne opreme primernih več izvajalcev, lahko
to opremo tudi večim izvajalcem odda. Na-
ročnika pri izbiri ne veže najnižja cena, kar
izključuje obveznost skleniti pogodbo s po-
nudnikom, ki ponudi najnižjo ceno.

Naročnik si tudi pridržuje pravico zavr-
niti brez pojasnila o vzroku katerokoli po-
nudbo ali del le-te, ne da bi imel do ponud-
nikov kakršnokoli obveznost.

7. Dvig razpisne dokumentacije: razpi-
sno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo vsak dan v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo RS na Starem trgu 2
v Ljubljani (drugo nadstropje, tel.
12-62-080) med 9. in 14. uro. Ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti potrdilo o plačilu nevračljivega odkup-
nega zneska v višini 20.000 SIT na žiro
račun št. 50102-601-37763. Na nakazilu mo-
ra biti oznaka “razpis RU-NUK”.

Strokovne informacije in morebiten og-
led prostorov je možen v istih prostorih v
torek in četrtek med 10. in 14. uro, po pred-
hodni najavi pri Stanetu Mikužu.

8. Oddaja ponudb in rok: vsak ovitek s
ponudbo mora biti zapečaten in na njem
mora biti naročnikov naslov Ministrstvo za
znanost in tehnologijo RS, Slovenska cesta
50, 1000 Ljubljana ter označba “Ne odpiraj
– Javni razpis za izbiro izvajalca tehnološke
opreme predavalnice in računalniške učilni-
ce NUK”. Prijave morajo prispeti na nave-
deni naslov do 24. 2. 1997 do 12. ure. Ne-
pravočasno prispele, nepravilno opremljene
ter nepopolne ponudbe ne bodo obravnava-
ne in bodo vrnjene ponudnikom.
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9. Odpiranje ponudb bo javno 25. 2.1997
ob 13. uri v prostorih Ministrstva za znanost
in tehnologijo RS, na Starem trgu 2 (drugo
nadstropje), v Ljubljani. Prisotni predstav-
niki ponudnikov morajo pred odpiranjem
ponudb predložiti pisna pooblastila.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 347-02/97 Ob-327

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

javni razpis
za oddajo del pri rekonstrukciji lokalne

ceste v Občini Vitanje
A) Spošni pogoji
1. Naročnik: Občina Vitanje.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija lokal-

ne ceste Stenica–Skomarje–Hudinja.
3. Naziv objekta: lokalna cesta.
4. Orientacijska vrednost objekta:

18,000.000 SIT.
5. Lokacija objekta: Skomarje, Hudinja.
6. Razpisno dokumentacijo dobijo po-

nudniki na Občini Vitanje ob delovnikih od
7. do 9. ure v tajništvu občine.

7. Rok za pričetek del je marec 1997.
8. Rok za končanje del je 90 dni.
B) Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika;
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. plačilni pogoji,
4. garancijski rok,
5. ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku,
6. Ponudba mora vsebovati elemente iz

12. točke člena odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94).

C) Ostali pogoji
Pisne ponudbe morajo ponudniki oddati

najkasneje do 12. ure v sredo, 12. 2. 1997
na naslov: Občina Vitanje, Vitanje 67, kjer
bo ob 12. uri v sejni sobi odpiranje ponudb.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako: “Ne odpiraj – ponudba –
Lokalna cesta!”

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po odpiranju.

Občine Vitanje

Št. 2/97 Ob-328

Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Ul. heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi
določil odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo vknjižbe

etažne lastnine
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
2. Predmet razpisa je izbira izvajalca za

izvedbo vseh opravil, potrebnih za izdelavo
predlogov etažne lastnine, za vknjižbo sta-
novanj in poslovnih prostorov v stanovan-
skih hišah in stanvanjskih blokih, katerih
investitorica gradnje je bila, do ustanovitve

Stanovanjskega sklada Občine Maribor,
Mestna občina Maribor oziroma njeni prav-
ni predhodniki.

3. Orientacijska vrednost razpisa je
20.000 SIT na stanovanje oziroma poslovni
prostor.

4. Predviden rok pričetka del je: 1. 4.
1997, predviden rok dokončanja del je julij
leta 2000.

5. Razpisna dokumentacija so katastrski
in zemljiškoknjižni podatki stavb.

6. Naročnik si pridržuje pravico:
– oddati izvedbo vknjižbe etažne lastni-

ne različnim ponudnikom,
– da ne izbere najcenejšega ponudnika,
– da ne sklene pogodbe z nobenim od

ponudnikov,
– da v primeru pomanjkanja proračun-

skih sredstev z izbranim ponudnikom ne
sklene pogodbe oziroma sklene pogodbo v
obsegu razpoložljivih sredstev,

– da ob neizpolnjevanju pogodbenih ob-
veznosti s strani izbranega ponudnika, lah-
ko takoj prekine pogodbo in pozove k pod-
pisu pogodbe drugega najugodnejšega po-
nudnika po tem javnem razpisu.

7. Ponudbe morajo biti opremljene v
skladu z 12. členom zgoraj citirane odred-
be, zlasti pa morajo vsebovati naslednje:

– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (izpis iz sodne-

ga registra ali zadnji priglasitveni list za
samostojnega podjetnika),

– dokazila o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,

– dosedanje reference,
– seznam podizvajalcev,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– predlog pogodbe.
8. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– kvaliteta ponudbe,
– strokovna usposobljenost in reference,
– plačilni roki daljši od 30 dni,
– zagotovitev fiksnih cen,
– druge ugodnosti ponudnika.
9. Pisne ponudbe oddajte v zapečateni ku-

verti z oznako “Vknjižba etažne lastnine” in
z opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis” v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS, na naslov: Mestna občina Maribor,
Ul. heroja Staneta 1. Rok za oddajo ponudb
začne teči z dnevom objave javnega razpisa.

10. Javno odpiranje pravočasno prispe-
lih ponudb bo izvedla komisija naročnika
naslednji delovni dan po poteku roka za
oddajo ponudb, ob 10. uri, v prostorih Mest-
ne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1 (so-
ba št. 205, v 2. nadstropju).

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudbe morajo imeti s
seboj pooblastilo o zastopanju.

11. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.

12. Končno odločitev bo naročnik spo-
ročil vsem ponudnikom v 10 dneh po jav-
nem odpiranju ponudb.

Mestna občina Maribor

Št. S-10/97 Ob-329

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

Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska ulica 2,
Zagorje ob Savi objavlja

javni razpis
za izdelavo projekta opuščenih

kamnolomov
1. Investitor: Rudnik Zagorje v zapira-

nju d.o.o., Grajska ulica 2, Zagorje ob Savi.
2. Predmet razpisa
Izdelava projekta sanacije opuščenih

kamnolomov na področju Rudnika Zagorje.
3. Orientacijska vrednost del znaša

1,500.000 SIT.
4. Pričetek del je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave projekta pa znaša 60 dni.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– strokovna usposobljenost in primernost

izvajalca,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji,
– reference z dokazili o izdelavi podob-

nih projektov,
– popolnost ponudbe,
– rok izdelave.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference podjetja in seznam strokov-

njakov, ki bodo sodelovali pri projektu ter
reference eventuelnih podizvajalcev,

– ponudbeno ceno,
– terminski plan,
– dopolnitev projektne naloge, kolikor

ponudniki smatrajo, da je to smotrno.
7. Razpisna dokumentacija in strokovne

informacije so na voljo na sedežu Rudnika
Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska 2, Za-
gorje ob Savi vsak delovni dan od 7. do 9.
ure in od 13. do 14. ure (tel. 0601/64-100)
soba št. 13 pri tehničnem vodji površinskih
del Grčar Sandiju.

8. Kompletne ponudbe v zapečatenih ku-
vertah z oznako “Ponudba za projekt sana-
cije opuščenih kamnolomov – Ne odpiraj”
morajo ponudniki oddati v petnajstih dneh
do 11. ure od objave v Uradnem listu RS na
naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi.

Odpiranje ponudb bo v sejni sobi podjet-
ja na Grajski ulici 2, Zagorje ob Savi, pet-
najsti dan ob 12. uri po objavi v Uradnem
listu RS.

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

Komisija za oddajo del pri
Rudniku Zagorje v zapiranju

Št. 2-0/4/494-1997 Ob-344

Telekom Slovenije, p.o. - Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, objavlja na podlagi
10. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93)

javni razpis
za izgradnjo:
– krajevnega kabelskega omrežja z

razvodnim naročniškim omrežjem
Šmartno ob Dreti,

– medkrajevne povezave z optičnim
kablom Mozirje - Šmartno ob Dreti,

– medkrajevne povezave z optičnim
kablom Šmartno ob Dreti - Gornji Grad
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1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del
za izgradnjo:

– krajevnega kabelskega omrežja z raz-
vodnim naročniškim omrežjem Šmartno ob
Dreti,

– medkrajevne povezave z optičnim kab-
lom Mozirje - Šmartno ob Dreti,

– medkrajevne povezave z optičnim kab-
lom Šmartno ob Dreti - Gornji Grad.

3. Razpisno dokumentacijo je možno do-
biti v roku 7 dni od objave na sedežu inve-
stitorja, in sicer med 7. in 8. uro v tajništvu
Službe za investicije (Ilič Danijela), telefon
063/421-301

4. Orientacijska vrednost: 70,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 5.
1997, predviden rok zaključka del pa je
30. 9. 1997.

6. Merila za najugodnejšega ponudnika
so razvidna iz razpisne dokumentacije inve-
stitorja.

7. Investitor si pridržuje pravico:
– da glede na ostale kriterije najcenejše

ponudbe ne šteje za najugodnejše,
– korigira obseg del glede na razpisno in

projektno dokumentacijo.
8. Način oddaje ponudbe: v 31 dneh po

objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure na
naslov: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna
enota Celje, Lava 1, 3000 Celje.

Ponudba mora vsebovati elemente, ki jih
določa 12. člen odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in 16. člen Interne-
ga navodila o pogojih in postopkih za odda-
janje del izvajalcem.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo TK omrežja na območju Šmart-
nega ob Dreti”.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 11. 3. 1997 ob
8. uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni
predstavniki ponudnikov morajo imeti pi-
smena pooblastila za zastopanje. Kopijo za-
pisnika o odpiranju ponudb bodo dobili vsi
ponudniki v 7 dneh po odpiranju ponudb.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Št. 351/97 Ob-355

Na podlagi 89. člena zakona o upravi
(Ur. l. RS, št. 67/94) objavlja Upravna enota
Ajdovščina

javni razpis
za izbiro izvajalcev za opravljanje

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

objektov
1. Razpisovalec javnega razpisa je

Upravna enota Ajdovščina, Gregorčičeva
17, Ajdovščina.

2. Predmet javnega razpisa je opravlja-
nje strokovnih del, ki jih določa 70. člen
zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št.
34/84, 29/86 in Ur. l. RS, št. 59/96) na na-
slednjih strokovnih področjih:

a) na področju gradbenih konstrukcij in
drugih gradbenih del,

b) na področju strojnih instalacij in na-
prav,

c) na področju električnih in telekomu-
nikacijskih instalacij in naprav,

d) na področju varstva pri delu,
e) na področju varstva okolja (varstva

voda, zraka, tal in varstva pred hrupom).
Izbrani izvajalci bodo strokovna dela na

teh področjih opravljali kot člani komisije
za tehnični pregled zgrajenih objektov, ki jo
bo na podlagi 67. člena zakona o graditvi
objektov imenoval Oddelek za okolje in pro-
stor Upravne enote Ajdovščina.

Strovkona dela se bodo izvajala na po-
dročju Upravne enote Ajdovščina.

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 še naslednje po-
goje:

a) za strokovna dela iz alinee, a., b. in c.
prejšnje točke: pogoje za odgovornega pro-
jektanta po 29. členu zakona o graditvi ob-
jektov na posameznem strokovnem področ-
ju,

b) za strokovna dela iz alinee d. prejšnje
točke: pogoje iz 8. člena pravilnika o pogo-
jih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena or-
ganizacija, ki opravlja strokovne naloge s
področja varstva pri delu (Ur. l. RS, št.
61/96),

c) za strokvona dela iz alinee e. prejšnje
točke: pogoje iz 3. in 4. člena odredbe o
pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve
pooblastila za izdelavo poročil o vplivih na
okolje (Ur. l. RS, št. 70/96).

Prijava mora vsebovati:
– firmo in naslov prijavitelja, navedbo

strokovnih področij, na katera se nanaša pri-
java ter ime in priimek oseb, ki bodo po
posameznih strokovnih področjih opravlja-
le strokovne naloge,

– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (izpis  iz sodnega re-
gistra ali registra samostojnih podjetnikov,
ter odločbo pristojnega organa  o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti),
dokazilo o usposobljenosti strokovnih de-
lavcev ter navedbo referenc strokovnih de-
lavcev na področjih, na katera se nanaša
prijava,

– cenik in plačilne pogoje za opravljanje
strokovnih nalog pri tehničnem pregledu za
značilne zvrsti objektov ter rok, v katerem
bodo ta dela opravljena.

4. Razpisovalec bo pri odločanju preso-
jal ponudbe po naslednjih kriterijih:

– izpolnjevanje razpisnih pogojev,
– vrsta in število referenc na posamez-

nih strokovnih področjih,
– cena, plačilni pogoji in rok za izvedbo

strokovnih del.
5. Dodatne informacije lahko prijavitelji

dobijo pri Oddelku za okolje in prostor
Upravne enote Ajdovščina na tel.
065/61-521 pri Slavku Breščak.

Rok za oddajo pisne prijave in doku-
mentacije z dokazili o usposobljenosti je 10
dni po objavi tega razpisa na naslov Uprav-
ne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 17, Aj-
dovščina.

Prijave morajo biti oddane v zaprtih ku-
vertah z oznako “Javni razpis – Ne odpiraj.”

6. Odpiranje ponudb bo 27. 2. 1997 ob
13. uri v prostorih Upravne enote Ajdovšči-
na.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Upravna enota Ajdovščina

Št. 0806-1/97-2 Ob-356

Republika Slovenija, Urad varuha člo-
vekovih pravic 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 nabavo pisarniškega materiala

1. Naročnik: Republika Slovenija, Urad
varuha človekovih pravic.

2. Predmet razpisa je dobava pisarniške-
ga ter potrošnega računalniškega materiala:

– map, fotokopirnega ter računalniškega
papirja, ipd.;

– spenjačev, luknjačev, kalkulatorjev;
– pisal (flomastrov, kemičnih svinčni-

kov, svinčnikov ipd.);
– računalniškega materiala (tonerjev, di-

sket ipd.).
3. Rok dobave: postopno do konca leta

1997 v skladu z naročili naročnika.
4. Orientacijska vrednost nabavljenega

pisarniškega materiala v letu 1997 znaša
2,500.000 SIT.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
morajo vsebovati še potrdila o registraciji
in referencah ter davčno številko ponudni-
ka.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naziv, naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– dokazilo o registraciji podjetja,
– navedbo dobavnih ter plačilnih rokov

za naročen material,
– reference ponudnika,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo mate-

riala,
– specifikacijo materiala s cenami fco

lokacijo naročnika (vse cene morajo biti v
SIT),

– tehnično in propagandno gradivo za
ponujen material,

– plačilne pogoje,
– navedbo morebitnih drugih ugodnosti,

ki jih ponudnik nudi naročniku.
7. Merila za izbor najugodnejših ponudb

so predvsem:
– celovitost ponudbe,
– kvaliteta,
– rok plačila,
– cena,
– morebitni količinski popust,
– rok in način dobave,
– druge ugodnosti.
8. Ni nujno, da je najcenejša ponudba

najugodnejša.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da lah-

ko v primeru, če izbrani ponudnik odkloni
podpis pogodbe ali ob neizpolnjevanju po-
godbenih obveznosti s strani izbranega do-
bavitelja, takoj prekine pogodbo in pozove
k podpisu pogodbe za nabavo pisarniškega
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materiala drugega najugodnejšega dobavi-
telja po tem javnem razpisu.

10. Dodatne informacije lahko dobite pri
Zoranu Perše, tel. št. 175-00-29, vsak de-
lovni dan med 9. in 10. uro.

11. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: Re-
publika Slovenija, Urad varuha človekovih
pravic, Dunajska cesta 56/IV, Ljubljana. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečatenih ku-
vertah. Na ovojnici naj bo označeno: “Ne
odpiraj – javni razpis za nabavo pisarniške-
ga materiala” z oznako ponudnika. Javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 2. 1997 ob 10.
uri v prostorih Urada varuha človekovih pra-
vic.

Predstavniki ponudnikov morajo na od-
piranju ponudb predložiti pisna pooblastila
za zastopanje ponudnikov.

12. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno, najkasneje v 20 dneh od dneva odpi-
ranja ponudb.

Urad varuha človekovih pravic

Št. 53/97 Ob-358

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje razpi-
sa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93 in 19/94)

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup opreme za

potrebe izobraževalnega in
raziskovalnega dela na Fakulteti za

šport
1. Kupec: Fakulteta za šport, Ljubljana,

Gortanova 22.
2. Predmet razpisa: nabava in montaža

računalniške opreme za potrebe knjižnično
informacijskega sistema:

– multimedijski računalnik IBM PC
kompatibilni, procesor Pentium 166 Mhz,
32 MB RAM, 3 GB trdi disk, 3,5” disketna
enota 17” monitor, mikrofon in zvočniki –
vgrajeni ali zunanji, CD-ROM z 12x hi-
trostjo, grafična (2 MB RAM) in zvočna (16
bitna) kartica + Windows 95 SLO,

– računalnik IBM PC kompatibilni, pro-
cesor 100 Mhz, 16 MB RAM, 1 GB trdi
disk, 3,5” disketna enota, 15” monitor +
Windows 95 SLO,

– čitalec črtne kode za aplikacijo CO-
BISS ali funkcionalno identičen model.

3. Vse dodatne informacije dobite po tel.
št. 1401-077 Matej Lekše.

4. Predvidena vrednost razpisane opre-
me znaša 600.000 SIT.

5. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da od-
stopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika in kontaktna oseba,
– predlog podpisane pogodbe,
– dobavni rok,
– cene v SIT z vključenim ustreznim pro-

metnim davkom,
– reference in prospekti,
– plačilni pogoji, količinski popust,
– druga z zakonom določena razpisna do-

kumentacija.
7. Merila za izbiro najugodnejšega kup-

ca ponudnika:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– reference za opremo, garancijska doba
in servisiranje,

– tehnična dokumentacija in navodila za
uporabo,

– usposabljanje kupca za delo in upora-
bo sistema “na ključ”.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu z oznako: “Ne odpiraj,
razpis za računalniško opremo”. Upoštevali
bomo le popolne ponudbe, ki bodo oddane
do roka.

9. Rok za sprejem ponudb je 19. 2. 1997
do 12. ure na Fakulteti za šport.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 19. 2. 1997 ob 12.30 v sejni sobi Fakul-
tete za šport, Gortanova 22, Ljubljana.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v 14 dneh od dneva odpiranja po-
nudb.

Fakulteta za šport, Ljubljana

Ob-359

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in dopolnitve) Slo-
venske železnice objavljajo

ponovni javni razpis
za dobavo kap proti bočnemu pomiku

betonskih pragov
I. Kupec: Slovenske železnice Ljublja-

na, d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11, v skla-
du s proračunom Republike Slovenije za
leto 1997.

II. Predmet razpisa: kape proti bočnemu
pomiku betonskih pragov.

III. Specifikacija potrebnih materialov:
– 2.276 kos kapa proti bočnemu pomiku

betonskih pragov.
Kupec si pridržuje pravico povečati ali

zmanjšati količine materiala, navedenega v
specifikaciji, do 20% brez sprememb cen
ali drugih pogojev.

IV. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

a) vrednost celotne ponudbe in posamez-
nih pozicij, če se ponuja več različnih tipov;

b) vrednost ponudbe mora biti izražena
v slovenski nacionalni valuti CIP Ljubljana
in EXW;

c) dobavni rok;
d) veljavnost ponudbe mora biti 90 dni;
e) reference dobavitelja;
f) bančno garancijo v višini 3% vredno-

sti ponudbe za resnost ponudbe.
V. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
a) kakovost blaga,
b) odlične reference dobavitelja,
c) kratek dobavni rok,
d) ugodna cena,
e) ugodni plačilni pogoji.
VI. Razpisna dokumentacija se dobi v

tajništvu Materialnega poslovanja na Trgu
OF 6/I s potrdilom o plačilu nepovratne od-
kupnine v znesku 18.000 SIT. Domači po-
nudniki znesek nakažejo na žiro račun št.
50100-601-14744.

Ponudniki iz tujine pa lahko nakažejo
znesek 200 DEM na devizni račun pri Novi

LB št.: 50100-620-133-27620-59383/4. Po-
nudbo lahko oddajo le ponudniki, ki bodo
odkupili razpisno dokumentacijo. Ponudni-
ki, ki so že odkupili razpisno dokumentaci-
jo pri prvem razpisu jim ta velja tudi za
ponovni razpis.

VII. Dodatne inforamcije in standarde za
navedeno blago lahko dobite po telefonu
13-13-144 int. 41-55 ali osebno vsak delov-
ni dan od 8. do 9. ure pri Milenko Ćućić.

VIII. Dobavni rok: II. kvartal leta 1997.
IX. Za pravočasno prispele ponudbe se

bodo štele tiste, ki bodo prispele na naš
naslov 10. 3. 1997 do 9. ure. Javno odpira-
nje ponudb bo 10. 3. 1997, ob 10. uri v
Stekleni dvorani, poslovne stavbe Sloven-
skih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljublja-
na.

X. Ostalo: vsi ponudniki bodo obveščeni
o izboru v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb. Ponudbe naj bodo naslovljene na:
Slovenske železnice, d.d., Materialno po-
slovanje, Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, z oz-
nako: Javni razpis kape – Ne odpiraj.

Slovenske železnice

Št. 351 02-001/95 Ob-360

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, Misli-
nja, objavlja na podlagi odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca dobave in montaže
opreme za Osnovno šolo na Paškem

Kozjaku
1. Naročnik: Občina Mislinja, Šolska ce-

sta 34, Mislinja.
2. Predmet razpisa je izbira najugodnej-

šega ponudnika dobave in montaže opreme
za Osnovno šolo na Paškem Kozjaku;

3. Orientacijska vrednost del znaša
12,000.000 SIT;

4. Čas izvajanja del: dela morajo biti za-
ključena do 31. 7. 1997.

5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo do 28. 2. 1997 na Občini Mi-
slinja, Šolska cesta 34, strokovne informa-
cije posreduje ravnatelj Osnovne šole Mi-
slinja, Tone Gašper na tel. 0602/55-223.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so predvsem:

– specifikacija elemnetov s cenami,
– končna cena,
– plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancijski pogoji,
– način servisiranja,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

ponudbenih del.
7. Ponudbe je potrebno oddati do vključ-

no 11. marca 1997 do 12. ure v tajništvo
Občine Mislinja.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponduba – Ne odpiraj –
Oprema za Osnovno šolo na Paškem Kozja-
ku”.

8. Javno  odpiranje  ponudb  bo 12. mar-
ca 1997 ob 14. uri v prostorih Občine Misli-
nja.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v štirinajstih dneh po odpi-
ranju ponudb.

Občina Mislinja
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Št. 031/4-96 Ob-365

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega,
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

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

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,500.000 SIT letno.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa na sedežu Upravne enote Ajdovščina,
Gregorčičeva 17.

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

dejavnosti,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisno do-
kumentacijo,

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

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

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

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponduba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniške-
ga in pisarniškega materiala”, morajo po-
nudniki oddati v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, v tajništvu Upravne enote
Ajdovščina, Gregorčičeva 17.

7. Javno odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997
ob 10. uri na sedežu Upravne enote Ajdovš-
čina, Gregorčičeva 17. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti predstavniki ponudnikov pi-
sna pooblastila za zastopanje.

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

Št. 039/3-96 Ob-366

Upravna enota Ajdovščina, Gregorčiče-
va 17, Ajdovščina, objavlja na podlagi 91.
člena zakona o izvrševanju proračuna Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za izdajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca za čiščenje poslovnih

prostorov Upravne enote Ajdovščina

1. Naročnik: Upravna enota Ajdovščina,
Gregorčičeva 17, Ajdovščina.

2. Predmet razpisa: čiščenje poslovnih
prostorov Upravne enote, in sicer:

– poslovni prostori na Gregorčičevi 17 v
izmeri 256 m2,

– poslovni prostori na Gregorčičevi 20 v
izmeri 192 m2,

– poslovni prostori na Ulici 5. maja 6/a v
izmeri 188 m2,

– poslovni prostori na Glavnem trgu 1,
Vipava v izmeri 77 m2.

2. Ponudbena cena mora biti v SIT za m2

površine in mora zajemati:
– redno dnevno čiščenje tal in opreme

(vsak delovni dan po končanem rednem de-
lovnem času),

– upravne enote, razen poslovnih pro-
storov na Ulici 5. maja 6a, ki se čistijo med
delovnim časom po posebnem urniku,

– čiščenje steklenih površin enkrat me-
sečno,

– 2x letno kemično čiščenje talnih povr-
šin,

– 1x letno čiščenje (pranje) zaves,
– orodje, pribor in čistila.
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) cene v SIT m2 s posebej navedenim
zneskom prometnega davka in upoštevano
plačilo najmanj 20 dni od izstavitve računa,

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

d) plačilni pogoji,
e) jamstvo za kvalitetno izvedbo dela,
f) morebitne dodatne ugodnosti,
g) izpolnjen obrazec pogodbe, ki ga prej-

mejo v času razpisa na sedežu upravne eno-
te.

5. Ponudbe, ki bodo upoštevale kakršno-
koli predplačilo ali krajše plačilne roke kot
so navedeni v točki 4.c) se pri izbiri ne bodo
upoštevale.

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

6. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

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

verti, na kateri mora biti oznaka: “Ne odpi-
raj”, ponudba za čiščenje poslovnih prosto-
rov UE Ajdovščina.

Na kuverti mora biti naveden točen na-
slov ponudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov Uprav-
ne enote Ajdovščina v 10 dneh po objavi v
Uradnem listu RS. Šteje se, da je ponudba
prispela v roku, če je prispela na naslov
naročnika v roku določenem v prejšnjem
stavku.

9. Odpiranje ponudb bo 3. 3. 1997 ob 13.
uri na sedežu naročnika, Gregorčičeva 17,
Ajdovščina.

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

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

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

Upravna enota Ajdovščina

Ob-367

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in Slovenske že-
leznice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Naročnik: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: preureditev kurilni-
ce na sistem plinskega ogrevanja na želez-
niški postaji Žalec.

3. Rok izvedbe del: 20 dni po podpisu
pogodbe.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,500.000 SIT.

5. Tehnične in ostale informacije ter raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dobi-
jo od 12.–14. 2. 1997 od 7. do 10. ure v
prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Ce-
lje, Ul. XIV. divizije 2, Celje, pri Golob
Juriju, tel. 063/481-353.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
Prednost imajo ponudniki, ki imajo in

nudijo:
– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb je petek, 21. 2.

1997 do 10. ure v tajništvu Sekcije za vzdr-
ževanje prog Celje, Ul. XIV. divzije 2, Ce-
lje.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
21. 2. 1997 ob 10.30 v prostorih Sekcije za
vzdrževanje prog Celje.

9. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Ob-368

Na podlagi 40. in 91. člena zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96), odredbe o postopku
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) in navodila o izvr-
ševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 13/96) Slo-
venske železnice, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izdelava projekta za
PGD in PZI ter izvedba novega priključka
na kanalizacijo za objekt železniške postaje
Kočevje.

3. Čas del: maj 1997.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

2,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki ob predložitvi potrdila prevzamejo v
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prostorih Sekcije za vzdrževanje prog Novo
mesto, Ljubljanska cesta 1, Novo mesto, pri
Metki Somak (tel. 068/321-166) od objave
do 20. 2. 1997 med 7. in 9. uro. Kupnina za
razpisno dokumentacijo v vrednosti 3.000
SIT mora biti nakazana na račun št.
50100-601-5014744.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

Prednost imajo ponudniki, ki imajo in
nudijo:

– boljše reference pri podobnih delih,
– ugodnejše finančne pogoje,
– krajši rok izdelave,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročni-

ku.
7. Rok za oddajo ponudb je petek, 28. 2.

1997 do 10. ure v tajništvu Sekcije za vzdr-
ževanje prog Novo mesto, Ljubljanska ceta
1, Novo mesto.

8. Javno odpiranje ponudb bo v petek,
28. 2. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Sekcije za
vzdrževanje prog Novo mesto, Ljubljanska
cesta 1, Novo mesto.

9. O izboru bodo ponudniki pisno ob-
veščeni v roku 20 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 403-25/97 Ob-370

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 Brežice, Cesta prvih borcev 18, Bre-
žice, kot investitor

javni razpis
za izvajanje strokovnega nadzora na

dograditvi OŠ in izgradnji telovadnice
ob OŠ Velika Dolina

1. Naročnik: Občina Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18, Brežice.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika za izvedbo strokovnega nad-
zora na dograditvi OŠ in izgradnji telovad-
nice ob OŠ Velika Dolina.

3. Orientacijska vrednost izvajalskih del:
140,000.000 SIT.

4. Rok izvedbe del:dela se bodo izvajala
v dveh fazah in to v naslednjih rokih:

I faza – izgradnja telovadnice – pričetek
del bo 1. 4. 1997, dokončanje del 31. 8.
1997,

II faza – izvedba del na dograditvi šole –
pričetek del bo 1. 5. 1998, dokončanje del
31. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– cena,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen,
– reference ponudnika,
– eventualne druge ugodnosti.
6. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago pri podjetju Region, p.o., Brežice, Ce-
sta prvih borcev 11. Ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo vsak delovni
dan med 8. in 10. uro ob predhodnem pla-
čilu stroškov razpisne dokumentacije v vi-
šini 18.000 SIT na žiro račun št.
51620-601-10264 Region p.o., Brežice.

7. Rok za oddajo ponudbe je 15 dni od
objave v Uradnem listu RS do 12. ure na

naslov Občina Brežice, Brežice, Cesta pr-
vih borcev 18.

8. Javno odpiranje ponudb bo 27. 2.
1997. ob 13. uri v sejni sobi Občine Breži-
ce, Cesta prvih borcev 18.

9. Ponudba mora biti zapečatena in oz-
načena z “Ne odpiraj – ponudba za strokov-
ni nadzor na OŠ Velika Dolina”.

10. Ponudba mora biti kompletna in v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa.

11. Investitor si pridržuje pravico da ne
sklene pogodbe z izvajalcem izključno po
kriteriju najnižje cene.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

13. Vsa dodatna pojasnila lahko ponud-
niki dobijo v OŠ Velika Dolina pri ravnate-
lju F. Bergantu ali pri B. Blaževiču na Obči-
ni Brežice.

Občina Brežice

Ob-374

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi odredbe
o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94), objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projekta

PGD/PZI razbremenilniki
in razbremenilni vod za kolektor

Slovenska Bistrica
1. Naročnik: Občina Slovenska Bistrica.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

PGD/PZI  za  razbremenilnike  in  razbre-
menilni  vod  za  kolektor  Slovenska  Bi-
strica.

3. Dokumentacija: ponudniki lahko dvig-
nejo dokumentacijo vsak delovnik po obja-
vi razpisa med 8. in 12. uro na oddelku za
okolje in prostor, Kolodvorska 10, Sloven-
ska Bistrica. Pred dvigom dokumentacije je
potrebno predložiti dokazilo, da so na žiro
račun naročnika št. 51810-630-25589 vpla-
čali 20.000 SIT.

4. Orientacijska vrednost del: 1,500.000
SIT.

5. Predviden rok začetka in dokončanja
del: februar- marec 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– usposobljenost ponudnika,
– reference,
– osnovni kalkulativni elementi in cene,
– kompletnost ponudbe,
– roki izvedbe del,
– opcija ponudbe,
– ostale bonitete.
7. Odgovorna oseba za posredovanje in-

formacij: Iztok Dorič.
8. Rok za oddajo ponudbe: 14 dni po

objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj - javni razpis za izbiro izvajalca
za izdelavo projekta PGD/PZI razbremenil-
niki in razbremenilni vod za kolektor Slo-
venska Bistrica”.

9. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 8. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni najkasneje v ro-
ku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Slovenska Bistrica

Ob-379

Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-
suplje, na podlagi 36. člena zakona o gos-
podarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 6. člena odloka o plakatiranju in
reklamiranju v Občini Grosuplje (Ur. l. RS,
št. 16/96 in 66/96) in odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94), ob-
javlja

javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
lokalne javne službe plakatiranja na

območju Občine Grosuplje
1. Koncedent: Občina Grosuplje, Kolod-

vorska 2, Grosuplje.
2. Predmet koncesije: opravljanje dejav-

nosti plakatiranja.
3. Obseg koncesije: območje celotne Ob-

čine Grosuplje.
4. Trajanje koncesije: koncesija traja pet

let, koncesijsko razmerje pa nastane z dnem
podpisa koncesijske pogodbe.

5. Razpisna dokumentacija je na voljo
vsak delovni dan od 8. do 10. ure, pri Ireni
Stražišar, tel. 761- 211.

6. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar:

– da je fizična ali pravna oseba, registri-
rana za dejavnost, ki je predmet koncesije,

– da predloži dokazila o finančni zmož-
nosti za izvajanje koncesije v obsegu, nave-
denem v 3. točki razpisa,

– da uporabnikom zagotavlja kontinui-
rane in kvalitetne storitve,

– da predloži program izvajanja konce-
sije z vidika kadrov, organizacije dela in
strokovne opremljenosti.

7. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev in

zahtev iz prejšnje točke,
– predlog cene za opravljanje storitev

koncesije,
– reference o dosedanjem delu,
– dodatne ponujene ugodnosti konceden-

tu,
– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Merila za izbor:
– ponudbena cena,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe.
9. Rok za dostavo ponudb je 11. 3. 1997

do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolod-
vorska 2, Grosuplje. Kuverte morajo biti za-
lepljene z lepilnim trakom, preko katerega je
žig ponudnika ter označene z oznako “Ne
odpiraj - Koncesija za plakatiranje”. Ponud-
be, poslane po pošti morajo prispeti na nave-
deni naslov najkasneje do 10. 3. 1997.

10. Odpiranje ponudb bo 11. 3. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Predstav-
niki ponudnikov, ki bodo prisotni na jav-
nem odpiranju ponudb, morajo predložiti
pismeno pooblastilo.

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

Občina Grosuplje
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Ob-380

Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a, Ljubljana, na podlagi odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev za

izvajanje urgentnih popravil in manjših
investicijsko-vzdrževalnih del objektov,
s katerimi upravlja Servis skupnih služb

Vlade
1. Predmet  razpisa  so  urgentna  popra-

vila in manjša investicijsko vzdrževalna de-
la v:

– poslovnih prostorih državnih upravnih
organov,

– objektih na mejnih prehodih,
– službenih stanovanjih.
Objekti se nahajajo na različnih lokaci-

jah po Sloveniji.
Vrste del:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojne instalacije (ogrevanje, vodo-

vod, klima naprave, prezračevanje),
– elektroinstalacije (jaki tok, šibki tok,

tehnično varovanje),
– zavese in senčila,
– finalno čiščenje objekta.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del

znaša 250,000.000 SIT.
3. Dela se bodo izvajala v letu 1997.
4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-

mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27/a pri Alenki Lamovec, tel.
061/1785-570 ali Suzani Štihec, tel.
061/17-85-560, vsak delovni dan od 10. do
11.30. Ponudniki morajo pred prejemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo
o vplačilu nepovratnih sredstev v znesku
4.000 SIT na žiro raču Servisa skupnih služb
Vlade, št. 50100-637-56346.

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

6. Merila za izbiro najugodnejših ponud-
nikov so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

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

naročniku.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je naj-

ugodnejši.
Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovoma naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!”, je 12. 3. 1997, do
9. ure. Ponudbe se oddajo v vložišču glavne
pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27/a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
12. 3. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Servisa
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a/P,
Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo
pri odpiranju ponudb predložiti pisna poob-
lastila.

Servis skupnih služb Vlade

Št. 109/97 Ob-381

Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta
2, Ljubljana objavlja

javni razpis
za izdelavo in vgradnjo bolniškega

dvigala v Strokovno poslovni skupnosti
Kirurška klinika – Center za splošno

kirurgijo
I. Naročnik: Klinični center Ljubljana,

Zaloška cesta 2, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: izdelava in vgradnja

bolniško osebnega dvigala v Strokovno po-
slovni skupnosti  Kirurške klinike – Center
za splošno kirurgijo.

a) Opis:
– vrsta dvigala: bolniško osebno,
– nosilnost: 1200 kg ali več,
– hitrost vožnje: 1 m/s,
– število postaj: 4 (K, P, 1, 2),
– višina dviga: 12,06 m,
– krmiljenje: zbirni sistem gor-dol, pre-

dodpiranje, niveliranje – 2 mm, mikropro-
cesorsko DEA napajanje,

– zunaji pozivi: gor-dol tipka, kazalnik
nadstropij,

– strojnica nad jaškom,
– vrsta pogona: regulacija – frekvenčna,
– vrata jaška in kabine: centralni tele-

skop – avtomatske dimenzije 1200 mm x
2100 mm, v kabinskih vratih svetlobni sen-
zor – zavesa,

– kabina: luksuzne izvedbe, dimenzij
2350 mm x 1300 mm x 2200 mm, tipkala,
rezervacija, alarm, zasilna razsvetljava, pre-
zračevanje kabine, preobremenitev dvigala,

– možnost daljinskega nadzora z  raču-
nalnikom.

III. Orientacijska vrednost del: 7 mio SIT.
IV. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika,
2. dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpisa,
3. s strani Agencije za plačilni promet

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

4. reference,
5. vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom,
6. dinamika realizacije pogodbe,
7. način obračunavanja del,
8. način zagotavljanja in dokazovanja

kakovosti,
9. ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-

ročniku,
10. navedba pooblaščene osebe ali služ-

be ponudnika, ki daje pojasnila v zvezi s
ponudbami,

11. certifikat o ustreznosti dvigala s stra-
ni Zavoda Republike Slovenije za varstvo
pri delu,

12. dokazilo o električnih paramerih, zla-
sti velikosti in oblike zagonskih in zaviral-
nih tokov,

13. predpisi katerim naprava ustreza gle-
de visokofrekvenčnih motenj v električnem
omrežju in prostoru,

14. projektno dokumentacijo izdelano v
skladu z zakonom o tehničnih ukrepih za
dvigala,

15. način vgradnje vrat v obstoječi jašek
(ogled objekta),

16. garancijski rok ter način zavarovanja
izpolnitve obveznosti oziroma jamstva,

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

V. Merila za izbor najugodnejše po-
nudbe:

– cena,
– kvaliteta,
– način plačila,
– dobavni roki,
– kompletnost ponudbe,
– reference ponudnika.
VI. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe

v zaprtih kuvertah na naslov Klinični cen-
ter, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana za Ko-
mercialni sektor z oznako “Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – izdelava in vgradnja
bolniško osebnega dvigala v Strokovno po-
slovni skupnosti Kirurška klinika – Center
za splošno kirurgijo.

Ponudbe morajo poslati priporočeno po
pošti ali osebno proti potrdilu.

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

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

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

Nepopolne ponudbe, bodo vrnjene po-
nudnikom.

VII. Pojasnila v zvezi z razpisom dobite
pri Jožetu Hanžiču, inž. – KC Tehnično
vzdrževalna služba, tel. 061/312-253.

VIII. Rok za oddajo ponudb: 30 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

IX. Rok pričetka del: takoj po podpisu
pogodbe.

Rok dokončanja del: 4 mesece od podpi-
sa pogodbe.

X. O kraju in času odpiranja ponudb bo-
do ponudniki pisno obveščeni. (Predstavni-
ki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpira-
nju ponudb morajo imeti s seboj pooblastilo
za zastopanje).

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

Klinični center Ljubljana

Št. 043/97 Ob-382

Javni razpis
za izbiro izvajalca za opravljanje

prevozov osnovnošolskih otrok
1. Naročnik: Osnovna šola Preska, Preš-

ka c. 22, Medvode.
2. Predmet razpisa: dnevni prevoz učen-

cev za šolsko leto 1996/97 za Osnovno šolo
Preska s Podružnično osnovno šolo Sora.
Podrobnejše informacije ponudniki dobijo
pri vodstvu Osnovne šole Preska. Naročnik
si pridržuje pravico spremembe relacij in
voznega reda.

3. Pogodba za šolske prevoze se sklene
za šolsko leto 1996/97 oziroma do konca
šolskega leta in za vse šolske dni po šol-
skem koledarju, ki ga bo določila šola.

4. Ponudnik mora ponudbe predložiti za
celotni obseg prevozov šole.

5. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji,
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– izjavo ponudnika, da razpolaga z zadost-
nim številom avtobusov za izvedbo ponujenih
prevozov oziroma dokazilo o lastništvu,

– način zavarovanja vozila in potnikov,
– naziv šole za katero se ponuja prevoze

s predlogom organizacije prevozov, časom
prihodov in odhodov ter številom km,

– neto ceno za prevoženi kilometer, ce-
no mesečne vozovnice za razdaljo do 5 km
po tarifni lestvici, ceno mesečne vozovnice
za razdaljo do 5 km po tarifni lestvici za

primestni promet in skupno dnevno bruto
ceno za posamezno šolo,

– ceno dostavnega kilometra,
– reference pri prevozih otrok,
– druge ugodnosti.
6. Ponudnik mora ponudbi priložiti: os-

nutek pogodbe, v kateri mora določiti fik-
sno ceno za posamezno proračunsko leto,
način spreminjanja cen na podlagi aneksov
in plačilne pogoje.

7. Urnik vožnje šolskega kombija

8. Merila za izbor so reference, cena s
plačilnimi pogoji, ustrezna organizacija in
ponujene ugodnosti.

9. Rok za oddaje ponudbe je 10 dni od
dneva objave. Ponudniki oddajo ponudbe v
zaprti ovojnici z oznako “Javni razpis – šol-

ski prevozi” na naslov: Osnovna šola Pre-
ska, Preška c. 22, 1215 Medvode.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v de-
setih dneh po izteku roka za oddajo ponudb.

Osnovna šola Preska
Medvode

Ob-338

Javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

zdravstveni dom Krško z lekarno
A. Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta za

gradbeno dovoljenje in za izvedbo za novi
Zdravstveni dom Krško.

3. Orientacijska cena: 16,000.000 SIT.
4. Rok izdelave: 120 dni po podpisu po-

godbe.
5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-

čilni pogoji, rok izdelave, strokovna uspo-
sobljenost projektanta in reference s področ-
ja del, realnost ponudbe, popolnost ponud-
be, druge ugodnosti (npr. računalniška ob-
delava projekta).

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

rajo v razpisanem roku predložiti pisno po-
nudbo. Ponudba mora vsebovati:

– dokazilo o registraciji,
– ceno z vključenim prometnim davkom,
– plačilne pogoje,
– garancijo za resnost ponudbe (akcept-

ni nalog v višini 10%),
– reference ponudnika,
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje

nudenih del,
– izjavo, da je seznanjen z razpisnimi

pogoji,
– izjavo, da se strinja, da naročnik ni

obvezen sprejeti najcenejšo ponudbo kot na-
jugodnejšo,

– osnutek pogodbe,
– ostale priloge, navedene v razpisni do-

kumentaciji.
2. Ponudbo z oznako “Ne odpiraj – po-

nudba za izdelavo projekta Zdravstveni dom
Krško”, mora biti dostavljena v dvojni ku-
verti na Urad župana – Občina Krško, CKŽ
14, Krško do 19. 3. 1997 do 12. ure. Javno
odpiranje ponudb bo 20. 3. 1997 ob 12. uri
v sejni sobi “D” Občine Krško.

3. Razpisno dokumentacijo, ki je del jav-
nega razpisa, lahko interesenti dvignejo od
objave razpisa do 25. 2. 1997 v Uradu župa-

na proti plačilu 20.000 SIT na žiro račun
Občine Krško 51600-630-13042.

4. Vse dodatne informacije lahko ponud-
niki dobijo na Uradu župana Občine Krško,
CKŽ 14, pri Alojzu Fabjančiču, dipl. inž.
arh. na telefonsko številko 0608/22-771.

5. O izbiri ponudnika bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po javnem odpiranju
ponudb.

Občina Krško

Št. 3/97 Ob-369

Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
oddelek za splošne in premoženjsko pravne
zadeve, služba za Geografski informacijski
center, Ulica heroja Staneta 1, Maribor ob-
javlja na podlagi določil 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 izvajalca brez omejitev za
pripravo lokalne topografske baze

velikih meril Mestne občine Maribor
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Ulica heroja Staneta 1, Maribor v sodelova-
nju z Ministrstvom za okolje in prostor
(MOP), Geodetsko upravo Republike Slo-
venije (GURS), Ljubljana, Kristanova 1.

2. Predmet razpisa je vzpostavitev lokal-
ne topografske baze velikih meril za potre-
be Mestne občine Maribor.

V okviru naloge je potrebno izvesti na-
slednje naloge:

– ugotovitev potrebne minimalne vsebi-
ne topografske baze velikih meril za potre-
be Mestne občine Maribor,

– priprava predloga standardov (objekt-
ni katalog), ki bodo skladni s standardi to-
pografskih baz na državnem nivoju in bodo
omogočali obojestransko izmenjavo podat-
kov med lokalnimi producenti in uporabni-
ki, občino ter državo,

– metodologijo navodil vodenja in vzdr-
ževanja,

– idejna zasnova protokolov (funkcionalni
model) izmenjave podatkov med lokalnimi
producenti in uporabniki, občino (GIO Mari-
bor) ter državo (GIC Republike  Slovenije),

– priprava lokalne topografske baze po-
datkov za potrebe Mestne občine Maribor
za vključitev v sistem GIC Maribor.

Osnova za operativno izvedbo naloge so
obstoječi digitalni topografsko-katastrski
načrti Mestne občine Maribor (ca. 78 listov
1:1000 in 148 listov 1:500).

3. Podrobnejši opis in obseg razpisanih
del je razviden iz razpisne dokumentacije,
ki jo zainteresirani lahko dvignejo od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na naslovu
Heroja Staneta 1, 2001 Maribor, soba 203.
Prevzem razpisne dokumentacije se najavi
en dan prej na telefon: 062/22-01-565 in
opravi pri kontaktni osebi (Stašo Vešligaj).

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 9,900.000 SIT.

5. Zaželjeno je, da se z deli prične takoj
po podpisu pogodbe in da se končajo do
10. 9. 1997 oziroma v roku šest mesecev po
podpisu pogodbe.

6. Ponudba mora biti pripravljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil in mora vsebovati vse elemente na-
vedene v razpisni dokumentaciji. Opis dela,
terminski plan in predračun postaejo sestav-
ni del pogodbe.

7. Rok za oddajo ponudb je 19. 2. 1997
najkasneje do 8.30 na sedežu naročnika Uli-
ca heroja Staneta 1, Maribor.

8. Ponudniki morajo predložiti svoje po-
nudbe v treh izvodih, v zapečateni ovojnici,
z navedbo ponudnika in prejemnika ter oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za razpis nasta-
vitev LTB MOM”.

9. Javno odpiranje pravočasno prispelih
in pravilno oddanih ponudb bo dne 19. 2.
1997 ob 10. uri v prostorih Mestne občine
Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, Maribor
(soba 133). Predstavniki ponudnikov, ki pri-
sostvujejo odpiranju ponudb, morajo pred-
ložiti pooblastilo za zastopanje, sicer nima-
jo pravice dajati pripomb k postopku.

10. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika se bodo upoštevala v naslednjem
vrstnem redu:

– kvaliteta in celovitost ponujene reši-
tve,

– poznavanje obstoječe digitalne baze
podatkov, mestno problematiko in doseda-
nje izkušnje naročnika pri poslovanju s po-
nudnikom,

– cena,
– izvedbeni roki,
– predložene reference,
– relevantne ugodnosti, ki jih vsebuje po-

nudba.
Naročnik ni obvezen sprejeti ponudbe,

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

Naročnik si hkrati pridržuje pravico, da
ne sklene pogodbe z nobenim od ponudni-
kov, oziroma da sklene pogodbo v obsegu
razpoložljivih sredstev.

11. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v roku 15 dni.

12. Prepozne, nepravilno opremljene, ne-
popolne ali nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene iz nadaljnega po-
stopka vse ponudbe, za katere se bo v kate-
rikoli fazi postopka ugotovilo, da temeljijo
na neresničnih navedbah ali podatkih.

Z Golega Brda: 7. in 7.35 na Golo Brdo: 12.15 in 14.05
Iz Trnovca: 7.50 v Trnovec in Soro: 12.40 in 13.40
Iz Sore: 7.20 in 8. v Studenčice: 12.15 in 13.40
Iz Studenčic: 6.50 in 7.35 v Žlebe: 12.40 in 14.05
Iz Žleb: 7.10 in 7.55.
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Ponudniki se udeležijo razpisa na lastne
stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik si
pridržuje pravico odločitve o sprejemu po-
nudbe.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Oddelek za splošne in
premoženjsko pravne zadeve

Geografski informacijski center

Ob-371

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

javni razpis
za izvedbo strokovnega nadzora

1. Investitor: Občina Ormož, Ptujska ce-
sta 6, Ormož.

2. Predmet razpisa: Strokovni nadzor za
izvedbo projekta bogatenje podtalnic v vo-
dovodnem zajetju Mihovci – I. faza.

3. Orientacijska vrednost del: 1,000.000
SIT.

4. Rok za izvedbo del: predviden čas tra-
janja je 4 mesece.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– morebitne dodatne ugodnosti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– odločbo o dovoljenju za opravljanje

dejavnosti,
– reference,
– vzorec pogodbe,
– način obračunavanja del (ponudnik

mora upoštevati, da predplačila niso mož-
na),

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

niku.
7. Razpisno dokumentacijo za izdelavo

ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki po-
nudnikov, prevzamejo na Občini Ormož,
Ptujska c. 6 v sobi št. 13.

8. Ponudbo z vso ustrezno dokumentaci-
jo z oznako “Ne odpiraj – javni razpis za
strokovni nadzor za izvedbo projekta umet-
nega bogatenja podtalnice I. faza” je po-
trebno dostaviti v zapečateni kuverti v roku
10 dni od objave tega razpisa na naslov:
Občina Ormož, Ptujska cesta 6, Ormož.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po končanem roku za oddajo ponudb v sejni
sobi Občine Ormož, Ptujska cesta 6, Or-
mož, ob 10.30.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v roku 30 dni od odpiranja ponudb.

11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Ormož,
pri Andreju Zeleniku, tel. 062/701-041.

Občina Ormož

Št. 353-00-1/95-1850-60 Ob-372

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

javni razpis
za izvajanje operativno-izvajalskih del

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

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

Predmet javnega razpisa:
A. Izgradnja plinovodnega omrežja:
po naslednjih ulicah:
– plinovod po Teslovi ulici, DN 100, dol-

žina ca. 190 m,
– plinovod po Murkovi ulici, DN 100,

dolžina ca. 135 m,
– plinovod po Pristaniški ulici, DN 100,

dolžina, ca. 120 m,
– plinovod po Ul. talcev, DN 150, dolži-

na ca. 45 m.
Ocenjena vrednost del je ca. 12,5 mio

SIT.
Pričetek del: april 1997, dokončanje del

ca. 30 dni.
Podatki iz točke A. tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 108/I (Boris
Škerbinek).

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

B. Izgradnja vročevodnega razvoda
– po Ul. Moša Pijade od št. 22 do št. 45,

DN 200 = 108 m, DN 150 = 708 m, DN 80 =
12 m, DN 65 = 108 m. Predvidena vrednost
investicije je 55 mio SIT.

Začetek gradnje je v aprilu 1997, dokon-
čanje v 60 dnevih.

Osnovni podatki iz točke B. tega dela
razpisa so na razpolago na sedežu Komu-
nalne direkcije Maribor, Slovenska 40, soba
108/I (Boris Škerbinek).

Ostali specifični oziroma tehnični podat-
ki pa na Toplotni oskrbi Maribor (Lavren-
čič).

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

C. Izgradnja kanalizacije vključno s sa-
nacijo vodovoda v Železniški koloniji (KS
Juga Polak)

1. Izgradnja kanalizacije
– Murkova, Preradovičeva, ∅ 30, v dol-

žini 174 m,
– Gundoličeva, del Preradovičeve, ∅
 30, v dolžini 173,5 m,
– Kolarjeva, ∅ 30, v dolžini 152 m,
– Teslova ulica, ∅ 30, v dolžini 156 m,
– Pivkova ulica, ∅ 30, v dolžini 158 m,
– Wattova ulica, ∅ 30, v dolžini 170 m,
– Komenskega ul. in Ul. heroja Zidanška,

∅ 60, ∅ 50 in ∅ 40, v dolžini 404 m.
Dela se bodo izvajala fazno. Ocenjena

vrednost del je 60 mio SIT.
2. Sanacija vodovoda ob izgradnji kana-

lizacije – skupna dolžina 1049 m – DN 200,
540 m DN 100 – 570m, DN 80 – 42 m.

Dela se bodo izvajala fazno – vzporedno
z izgradnjo kanalizacije. Ocenjena vrednost
gradbenih in montažnih del ca. 35 mio SIT.

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

Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun štev.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

D. Izgradnja krajevnega vodovoda Sred-
nje–KS Bresternica–Gaj

Dolžina cevovda 1.375 m + 595 m odce-
pi z izvedbo 2 prečrpalnih postaj in sanacija
obstoječega vodohrama.

Ocenjena vrednost del je 15 mio SIT.
Podatki iz točke D. tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 106/I (Alenka
Juratić).

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

E. Izgradnja vodovoda
– po Žabotovi ulici v dolžini 250 m in

premerom cevi 150 mm. Dela se bodo izva-
jala skupaj s polaganjem kanalizacije v Ža-
botovi  ulici kot dodatna dela po ocenjeni
vrednosti 8 mio SIT.

Podatki iz točke E. tega razpisa so na
razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 106/I (Alenka
Juratić) ali soba 205/II (Branko Belca).

F. Tehnična dokumentacija
Izdelava PGD, PZI za izgradnjo kanaliza-

cije, vključno z ureditvijo cest v KS Draga
Kobala po ulicah (Prelogova, Ul. Draga Ko-
bala, Gubčeva, Stražunska, Konšakova,
Stranska, Ul. obnove, Trstenjakova, Levče-
va, Gvajčeva, Kagerjeva, Ul. A. Trstenjaka,
Bantanova, Lužičko – srbska, Gregorečeva,
Kuharjeva, Jančerjeva, Zemljičeva, Ul. D
Flis, Pečetova, Kuzmičeva) v skupni dolžini
ca. 4500 m. Ponudba naj vsebuje pridobitev
LD in projekte hišnih priključkov ca. 350.

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

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

do dela obračunavala po enotnih cenah in
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih
imen. Ponudnik pripravi predračun na pod-
lagi popisa del. V predračunu mora biti na-
veden datum veljavnosti cene (najmanj 60
dni od dneva predložitve) in datum veljav-
nosti ponudbe,

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

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

vati naslednje pogoje:
– pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del

morajo biti upoštevani “Splošni in tehnični
pogoji za izgradnjo tovrstnih objektov”,

– ponudnik mora že v ponudbi definirati
s sposobnostjo in referencami možnega pod-
izvajalca,
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– izbrani izvajalec sme določena dela od-
dati podizvajalcu le na podlagi pisnega so-
glasja naročnika,

– ponudnik v ponudbi navede višino ko-
mercialnega popusta.

Način oddaje ponudbe
Ponudbo s podpisano dokumentacijo mo-

ra ponudnik oddati naročniku na gornji na-
slov v roku 15 dni od objave v Uradnem
listu RS v zapečatenem ovitku s spremnim
dopisom, na katerem je navedeno, na katero
zadevo se ponudba nanaša in označba po-
nudbe ter število ovitkov.

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

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

Odpiranje ponudb
Odpiranje pravočasno prispelih ponudb

bo izvedla komisija naročnika v roku do
osem dni po poteku javnega razpisa ob uri,
ki bo določena naknadno. Pri odpiranju po-
nudb so lahko prisotni pooblaščeni pred-
stavniki ponudnikov, ki morajo predložiti
pisna pooblastila.

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

Ostala določila
Za ugotovitev sposobnosti izvajalca, mo-

rajo ponudniki ponudbi priložiti naslednje
podatke:

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

drugimi deli,
– opremljenost z ustrezno gradbeno me-

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

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

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

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija Maribor
Odsek za gospodarske javne službe

Št. 0049-1/308-8-97 Ob-384

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) 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 izvajalcev za tekoča
vzdrževalna dela na objektih

Ministrstva za notranje zadeve RS
1. Predmet razpisa je izbira izvajalcev

za tekoča vzdrževalna dela na objektih Mi-
nistrstva za notranje zadeve RS:

a) gradbena dela,

b) krovsko-kleparska dela,
c) elektroinstalacijska dela (jaki tok, šib-

ki tok-kabling),
d) strojno instalacijska dela (ogrevanje,

klima in prezračevalne naprave, vodoinsta-
laterska dela),

e) ključavničarska dela,
f) mizarska dela,
g) sobopleskarska dela.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumen-

tacijo in dobijo dodatne informacije v Sek-
torju za vzdrževanje in upravljanje zgradb,
Ljubljana, Cankarjeva 4/II vsak delovni dan
od 8. do 10. ure ali po tel. 172-4241.

2. Orientacijske vrednosti vzdrževalnih
del so:

a) 15,000.000 SIT
b) 10,000.000 SIT
c) 5,000.000 SIT
d) 3,000.000 SIT
e) 1,000.000 SIT
f) 2,000.000 SIT
g) 3,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe vrednosti.
3. Ponudbe morajo biti izdelane v skladu

z razpisnimi pogoji naročnika.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so podana v razpisni dokumentaci-
ji.

5. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
ločenih zaprtih ovojnicah. Ovojnice morajo
biti pravilno opremljene:

– prva ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/8-97 Vzdrže-
valna dela – Dokumentacija,

– druga ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni zarpis, št. 308/8-97 Vzdrže-
valna dela – Ponudba.

Ponudniki se lahko prijavijo na eno, več
ali vse točke javnega razpisa.

V ovojnici za dokumentacijo morata biti
predložena:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja, overjena na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
treh mesecev na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečenm mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece.

V ovojnici za ponudbo mora biti predlo-
žena podpisana in žigosana razpisna doku-
mentacija, izpolnjena na originalnih obraz-
cih.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstva za notranje zadeve RS, Štefanova
2, 1000 Ljubljana do 27. 2. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.

6. Odpiranje ponudb bo 28. 2. 1997 ob
10. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve RS, Visoka policijsko-varnostna šo-
la, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

7. Ponudba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

8. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

Št. 0049-1-308/7-97 Ob-385

Republika Slovenija, Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, ob-
javlja na podlagi zakona o izvrševanju pro-
računa (Ur. l. RS, št. 5/96), uredbe o zača-
snem financiranju potreb iz proračuna RS v
prvem polletju leta 1997 (Ur. l. RS, št.
77/96) 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 dobaviteljev za dobavo

kurilnega olja ekstra lahko in plina –
mešanice za ogrevanje

1. Predmet razpisa je nakup:
a) 200.000 litrov kurilnega olja ekstra

lahko,
b) 100.000 litrov plina – mešanica butan

– propan.
2. Orientacijska vrednost dobavljenega

materiala znaša:
a) 8,200.000 SIT,
b) 3,200.000 SIT.
3. Ponudbe morajo vsebovati:
– ime in točen naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference ponudnika za zadnji 2 leti,
– dobavne roke,
– stalnost cen,
– boniteto.
Cene za ponujeno blago morajo biti izra-

žene v SIT, fco kupec, s posebej prikazanim
prometnim davkom.

Dostave: Ljubljana in okolica (25 km).
Rok dobave: sukcesivno za eno leto.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– konkurenčnost cen,
– kvaliteta,
– plačilni pogoji v skladu z zakonom o

izvrševanju proračuna,
– podatki o finančnem stanju,
– reference ter druge ugodnosti, ki jih

ponudnik nudi,
– dosedanje sodelovanje z naročnikom.
5. Naročnik si pridržuje pravico do spre-

membe količin v okviru posamezne skupine.
6. Ponudniki naj ločeno ponudijo tudi

ostale artikle iz njihovega prodajnega pro-
grama.

7. Ponudniki se lahko prijavijo za eno ali
obe točki javnega razpisa.

8. Naročnik si pridržuje pravico, da v
primeru, da izbrani ponudnik ne bo izvrše-
val pogodbenih obveznosti, izbere drugega
najbolj ugodnega ponudnika tega javnega
razpisa.

9. Ponudbe morajo biti oddane v dveh
ločenih zaprtih ovojnicah in pravilno oprem-
ljene:

– prva ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/7-97 – Doku-
mentacija,

– druga ovojnica mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/7-97 – Ponudba.

V ovojnici za dokumentacijo morajo biti
priloženi:

– izpis iz sodnega registra oziroma ve-
ljavna registracija podjetja, overjena na so-
dišču. Samostojni podjetniki predložijo
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overjeno potrdilo pristojnega organa za de-
javnost. Dokumenti ne smejo biti starejši od
treh mesecev na dan odpiranja ponudb,

– podatki o finančnem stanju BON 1 in
BON 2 ali BON 3, samostojni podjetniki
predložijo zaključni račun in davčno napo-
ved za preteklo leto ter potrdilo banke o
povprečnem mesečnem stanju na žiro raču-
nu za zadnje tri mesece.

Ponudbe morajo prispeti na naslov Mi-
nistrstva za notranje zadeve RS, Štefanova
2, 1000 Ljubljana do 27. 2. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko tudi vročene do istega
dne v sprejemno pisarno Ministrstva za no-
tranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana.

10. Odpiranje ponudb bo 28. 2. 1997 ob
9. uri v prostorih Ministrstva za notranje
zadeve RS, Visoka policijsko-varnostna šo-
la, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni na odpiranju ponudb morajo imeti s
seboj pooblastila za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prejete pravo-
časno in ne bodo pravilno opremljene, se ne
bodo obravnavale in bodo vrnjene.

12. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni pisno v roku 15 dni po odpiranju
ponudb.

13. Vsa morebitna pojasnila se dobe v
Sektorju za vzdrževanje in upravljanje
zgradb, Cankarjeva 4, Ljubljana ali po tel
061/17-24-241 med 7. in 8. uro.

Št. 0048-308/6-97 Ob-386

Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Slovenije objavlja na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96),
uredbe o začasnem financiranju potreb iz
proračuna RS v prvem polletju leta 1997
(Ur. l. RS, št. 77/96) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del za sanacijo prezračevanja
in opreme savne v objektu Dom varnosti

v Ljubljani in adaptacijo prostorov za
pridržanje na PP Dravograd

1. Predmet razpisa so gradbeno-obrt-
niška dela.

2. Orientacijska vrednost del je:
A) Dom Varnosti – 6,500.000 SIT,
B) PP Dravograd – 6,500.000 SIT.
3. Lokacija del:
A) Ljubljana,
B) Dravograd.
4. Predviden zaključek del za točko A in

B: marec 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cene,
– reference,
– rok izvedbe del,
– podatki o finančnem stanju,
– garancijski rok izvedenih del,
– izvajanje notranje kontrole pri izvaja-

nju del.
Natančneje so merila za izbor najugod-

nejšega ponudnika opredeljena v razpisnih
pogojih.

6. V poštev pridejo ponudbe, ki bodo ob-
segale vsa dela iz razpisa pod točko A in B.

7. Ponudbe morajo biti dane v dveh lo-
čenih zaprtih kuvertah. Kuverte morajo biti
pravilno opremljene:

A) prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis, št. 308/6-97 Sanacija
prezračevanja in oprema savne – Dokumen-
tacija,

– druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis, št. 308/6-97 Sanacija prezrače-
vanja in oprema savne – Ponudba,

B) prva kuverta mora biti z oznako Ne
odpiraj – javni razpis št. 308/5-97 Adapta-
cija prostorov za pridržanje PP Dravograd –
Dokumentacija,

– druga kuverta z oznako Ne odpiraj –
javni razpis št. 308/5-97 Adaptacija prosto-
rov za pridržanje PP Dravograd – Ponudba.

Na hrbtni strani kuverte mora biti nave-
deno ime in naslov ponudnika.

Ponudbe pošljite priporočeno na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, Ljubljaja.

Ponudbe morajo prispeti na naslov do
26. 2. 1997 do 12. ure.

Ponudbe so lahko vročene tudi do istega
roka v sprejemno pisarno MNZ, Štefanova
2, Ljubljana.

8. Odpiranje ponudb bo 27. 2. 1997;
A) ob 8.30,
B) ob 9.30
v prostorih Visoke policijsko-varnostne

šole, Ljubljana, Kotnikova 8/a.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-

sotni, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

9. Pogodba, ki ne bo prejeta pravočasno,
ki ne bo pravilno opremljena, se ne bo
obravnavala in bo vrnjena.

V kuverti z dokumentacijo mora biti
predložen izpis iz sodnega registra oziro-
ma veljavna registracija podjetja, overjena
na sodišču z datumom, ki ne sme biti sta-
rejši od treh mesecev na dan odpiranja po-
nudb, podpisani in žigosani razpisni pogo-
ji, podatki o finančnem stanju (BON1,
BON2 oziroma BON3), v nasprotnem pri-
meru bo ponudba izločena iz nadaljnje
obravnave.

Za samostojne podjetnike velja, da mo-
rajo predložiti overovljeno potrdilo pristoj-
nega organa, za dejavnost, katere predmet
je razpis, ki ne sme biti starejši od treh
mesecev na dan odpiranja ponudb in davč-
no napoved za preteklo leto ter potrdilo o
povprečnem stanju na žiro račun za obdobje
zadnjih treh mesecev.

10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
roku petnajst dni po odpiranju ponudb.

11. Ob predložitvi pooblastila v dveh iz-
vodih lahko ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo na MNZ, Cankarjeva 4,
Ljubljana, v dneh 11., 12. in 13. 2. 1997 od
9. do 12. ure.

Drugi izvod pooblastila se potrdi.
12. Vsa morebitna pojasnila se dobe na

MNZ, Cankarjeva 4, Ljubljana, pri Janiju
Topolovcu, tel. št. 061/172-43-83 ali
172-47-43 od 7. do 8. ure.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 81-74/28 Ob-387

Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, objavlja na podlagi zakona o gra-
ditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86)
in zakona o spremembah in dopolnitvah za-
kona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo OPGW, obešalnega in spojnega

materiala, montažo OPGW, optični
kabelski sistem in telekomunikacijsko
terminalsko opremo za objekt DV 110
kV Gorica–Ajdovščina in 2 x 110 kV

Ajdovščina–Divača, OPGW in kabelski
sistem

1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa je izdelava,
dobava in montaža opreme ter materiala in
izvedba montažnih in elektromontažnih del
po projektnih specifikacijah in po splošnih
ter posebnih tehničnih pogojih, kot sledi:

2.1. Dobava OPGW, obešalnega in spoj-
nega materiala, projekt št.: A022/16, mapa
ME03;

2.2. Montaža OPGW, projekt št.:
A022/16, mapa ME04;

2.3. Optični kabelski sistem, projekt št.:
A022/16, mapa ME05;

2.4. Telekomunikacijska terminalska
oprema, projekt št.: A022/16, mapa ME06.

3. Orientacijska vrednost: 470 mio SIT.
4. Lokacija: Nova Gorica–Ajdovščina–

Divača.
5. Predvideni roki za dobavo opreme in

izvedbo del so:
2.1. maj 1997,
2.2. junij, julij 1997,
2.3. julij 1997,
2.4. julij, avgust 1997.
6. Ponudniki lahko dobijo potrebne stro-

kovne informacije pri naročniku Elek-
tro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova
2, tel. št. 061/12-50-333, Sektor za razvoj in
investicije.

7. Razpisno dokumentacijo – 4 mape –
lahko ponudniki dvignejo na Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, v sobi
št. 2C.1,2, 2. nadstropje ob delavnikih od 8.
do 12. ure. Ob dvigu morajo interesenti
predložiti dokazilo o vplačilu 15.000 SIT
po mapi na žiro račun ELES-a št.
50106-601-90093 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana s pripisom “Razpisna do-
kumentacija za izdelavo, dobavo in monta-
žo opreme ter materiala in izvedbo montaž-
nih in elektromontažnih del na objektu DV
110 kV Gorica–Ajdovščina in 2 x 110 kV
Ajdovščina–Divača, OPGW in kabelski si-
stem”.

Razpisno dokumentacijo je možno dvig-
niti v roku 15 dni po objavi javnega razpisa
v Uradnem listu RS.

8. Ponudbo lahko predložijo samo tisti
ponudniki, ki kupijo razpisno dokumenta-
cijo.

9. Vsaki ponudbi mora biti priložena
varščina v višini 10% skupne ponudbene
vrednosti.

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

11. Ponudbo za javni razpis predložite
najkasneje do 7. 3. 1997 do 9. ure v Splošno
tehnično službo (vložišče) Elektro-Sloveni-
ja, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, soba št.
3C5, v zaprti ovojnici z oznako “Javni raz-
pis – ponudba za izdelavo, dobavo in mon-
tažo opreme ter materiala in izvedbo mon-
tažnih in elektromontažnih del na objektu
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DV 110 kV Gorica–Ajdovščina in 2 x 110 kV
Ajdovščina–Divača, OPGW in kabelski si-
stem – Ne odpiraj!”

Ob dostavi ponudbe obvezno navedite
na ovojnici številko mape razpisne doku-
mentacije. Ponudbe, ki ne bodo pravilno
opremljene ali ne bodo prispele pravoča-
sno, bodo pošiljateljem vrnjene v zaprtih
ovojnicah.

12. Javno odpiranje ponudb bo opravlje-
no istega dne v prostorih Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, mala sejna
soba, 4. nadstropje (nasproti dvigala), in si-
cer:

2.1. ob 9. uri,
2.2. ob 10.30,
2.3. ob 12. uri,
2.4. ob 13.30.
Pri odpiranju poonudb morajo imeti

predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje svojih podjetij.

13. 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.

14. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju po-
nudb.

Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana

Št. 061-2/97 Ob-388

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

javni razpis
za dokončanje klubskega doma NK

Kolpa
1. Investitor: Osnovna šola Podzemelj,

Podzemelj 1a, Gradac.
2. Predmet razpisa: dokončanje klubske-

ga doma NK Kolpa.
3. Podatke – popise del – dobijo ponud-

niki v razpisnem roku na sedežu Občine
Metlika, Mestni trg 24, pri Juriju Jelerčiču.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 9,000.000 SIT.

5. Predvideni rok dokončanja del je 3
mesece po sklenitvi pogodbe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– celovitost ponudbe,
– ponudbena cena, z davkom,
– plačilni pogoji,
– boniteta ponudnika,
– lista referenčnih objektov,
– rok izvedbe del in garancijski rok,
– garancija za pravočasnost izvedbe del,
– sklenitev pogodbe na “ključ”.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki

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

7. Nosilec ponudbe mora navesti more-
bitne podizvajalce za posamezna dela.

8. Ponudnik mora navesti finančne po-
goje in morebitne ugodnosti.

Ponudbi naj bo priložen vzorec pogod-
be.

9. Ponudnik mora predložiti elaborat iz
varstva pri delu.

10. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo zavaroval okolico in dele objekta, da ne
bo prišlo do poškodb in da bo v primeru, če
bo z izvajanjem povzročil škodo na stvareh,
ki niso predmet dela, poravnal vso tako na-
stalo škodo.

11. Ponudnik predloži tudi izjavo, da je
njegova ponudba izdelana v skladu z razpi-
snimi pogoji in navodili ponudniku.

12. Ponudnik mora podpisano in pravil-
no opremljeno ponudbo v zaprti  ovojnici z
oznako “Ne odpiraj – javni razpis za klub-
ski dom” oddati na naslov Občina Metlika,
Mestni trg 24, 8330 Metlika, najpozneje 10.
dan od dneva objave v Uradnem listu RS,
do 10. ure.

13. Komisijsko odpiranje ponudb bo iste-
ga dne ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo pri odpiranju ponudb izkazati s
pismenimi pooblastili.

14. Zapisnik o odpiranju ponudb bodo
ponudniki prejeli v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb. O izbiri ponudnika bodo
ponudniki obveščeni v petnajstih dneh po
dnevu odpiranja ponudb.

Občina Metlika

Ob-389

Republika Slovenija, Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj, Urad za varstvo
potrošnikov, Kotnikova 5, Ljubljana, objav-
lja 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 19/94)

javni razpis
za sofinanciranje svetovalne dejavnosti

na področju varstva potrošnikov
A) Splošni podatki:
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske

odnose in razvoj, Urad za varstvo potrošni-
kov, Kotnikova 5, Ljubljana.

2. Predmet razpisa:
a) Izvajanje svetovalne dejavnosti v po-

trošniških pisarnah v Ljubljani, Mariboru,
Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Murski
Soboti, Velenju in Zagorju.

b) Izobraževanje in informiranje s po-
dročja varstva potrošnikov (pripravo izo-
braževalnega in informativnega gradiva in
objave v sredstvih javnega obveščanja pred-
vsem na temo pravice potrošnikov, razlaga
zakonodaje s področja varstva potrošnikov,
aktualni problemi iz svetovalnih pisarn, in-
formiranje o primerjalnih testih).

3. Orientacijska vrednost razpisa je:
a) za izvajanje svetovanja potrošnikom

v potrošniških pisarnah je 15,000.000 SIT,
b) izobraževanja s področja varstva po-

trošnikov je 6,000.000 SIT.
4. Predvideno trajanje del je šest mese-

cev z možnostjo podaljšanja.
5. Na razpis se lahko prijavijo organiza-

cije, ki so registrirane za opravljanje te de-
javnosti.

B) Razpisni pogoji:
6. Ponudba mora v skladu z 12. členom

odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil vsebovati:

– izpolnjen obrazec 1 in 2 za posamezne
točke razpisa,

– ime in sedež ponudnika,
– naslov svetovalne pisarne in opis pro-

storov pri ponudbah pod točko a),
– ime odgovornega nosilca razpisane na-

loge s sodelavci,
– dokazila o registraciji za opravljanje

dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
– podatke o usposobljenosti in strokov-

nih referencah delavcev, ki bodo opravljali
dela in naloge s področja svoje ponudbe,

– datum, do katerega velja ponudba,
– vzorec pogodbe,
– ceno svetovalne ure,
– navedbo drugih virov financiranja,
– plan dinamike izvajanja del in plan čr-

panja pogodbenih sredstev.
Glede predmeta razpisa pod točko a) se

lahko ponudba nanaša na eno ali več sveto-
valnih pisarn.

Če se ponudba nanaša na več svetoval-
nih pisarn, mora biti ločena po posameznih
svetovalnih pisarnah.

6. Naročnik si zaradi racionalnejšega gos-
podarjenja s proračunskimi sredstvi pridržuje
pravico pogajanj, ki so izpolnili pogoje razpisa
in pravico sklenitve pogodb z več ponudniki.

7. Merila za izbiro najprimernejših po-
nudb:

– usklajenost s predmetom razpisa,
– usposobljenost ponudnikov za izvaja-

nje ponudbenih del,
– finančna učinkovitost,
– cena in plačilni pogoji,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku.
Prednost pri oddaji nalog bodo imeli po-

nudniki, ki bodo za svoje delo pridobili iz-
venproračunska sredstva in ki bodo imeli
boljše in več referenc s poudarkom na refe-
rencah pri delu za Urad za varstvo potrošni-
kov. Sofinancerji ne smejo biti tisti gospo-
darski subjekti, katerih blago ali storitve se
ponujajo potrošnikom.

8. Razpisno dokumentacijo in vse dodat-
ne informacije dobijo interesenti na Mini-
strstvu za ekonomske odnose in razvoj, Urad
za varstvo potrošnikov, Kotnikova 5, Ljub-
ljana, tel. 178-36-18.

9. Popolna ponudba z vidno oznako “Ne
odpiraj, ponudba za javni razpis UVP – a)
Izvajanje svetovalne dejavnosti v potrošniš-
kih pisarnah” oziroma “Ne odpiraj, ponud-
ba za javni razpis UVP – b) Izobraževanje
in informiranje s področja varstva potrošni-
kov”, ter na hrbtni strani izpisanim imenom
in sedežem ponudnika, mora prispeti v za-
pečatenem ovitku na naslov: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Ljubljana, Kotniko-
va 5, do vključno 10. 3. 1997 do 15. ure.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 3. 1997 ob
10. uri v sejni sobi Ministrstva za ekonom-
ske odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljublja-
na, tretje nadstropje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni v petnajstih dneh od dneva odpira-
nja ponudb.

12. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve tega razpisa in ki
bodo do roka prispele na naslov naročnika.

Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Urad za varstvo potrošnikov
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Ob-390

Ministrstvo za šolstvo in šport, Županči-
čeva 6, Ljubljana, na podlagi določil odred-
be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93
in 19/94) objavlja

javni razpis
za opravljanje svetovalnega inženiringa:

A) pri gradnji športne dvorane pri
Srednji gradbeni in ekonomski šoli v
Ljubljani

B) pri gradnji športne dvorane pri
Srednji šoli Srečko Kosovel v Sežani

1. Predmet razpisa: opravljanje svetoval-
nega inženiringa pri gradnji Športne dvorane
pri Srednji gradbeni in ekonomski šoli v Ljub-
ljani in Srednji šoli Srečko Kosovel v Sežani.

2. Orientacijska vrednost celotne inve-
sticije:

A) 330 mio SIT,
B) 170 mio SIT.
3. Predvideni pričetek del: februar 1997.

Predvideno dokončanje del: november 1998
(velja za oba objekta).

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje do vključno petega dne po ob-
javi med 9. in 12. uro v prostorih Ministrs-
tva za šolstvo in šport, Služba za investicije,
Trubarjeva 3.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudni-
ki dvignejo na podlagi predložitve dokazila
o vplačilu 1,000.000 SIT delno povratnih
sredstev (višina in način sta razvidna iz raz-
pisnih pogojev), ki jih ponudnik nakaže na
žiro račun: 50100-637-55466.

5. Oddaja ponudb ločeno po objektih
A) Ponudba ŠD – SGEŠ Ljubjana “Ne

odpiraj”,
B) Ponudba ŠD – SŠ SK Sežana “Ne

odpiraj”.
Ponudbi dostaviti v zapečateni kuverti

na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, Ljubljana.

Rok za oddajo ponudb je 18. 2. 1997 do
12. ure (prispelost ponudbe).

6. Javno odpiranje ponudb bo 20. 2. 1997
ob 9. uri v prostorih Urada za šolstvo, Tru-
barjeva 5, Ljubljana, soba št. 95.

7. Obvezna vsebina ponudbe (za vsak
objekt ločeno):

– ime ponudnika z matično številko,
– registracija ponudnika (dovoljenje z

opravljanje dejavnosti),
– reference ponudnika za svetovalni in-

ženiring v zadnjih dveh letih za objekte v
šolstvu, katerih investicijska vrednost znaša
več kot 200,000.000 SIT (navesti reference
kadrov in seznam objektov),

– ponujena cena,
– opcija ponudbe,
– finančni podatki (BON 1, BON 2 ali

BON 3), ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
8. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– reference,
– kadri,
– opcija,
– način plačila,
– ponujena cena,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni po pravilu naju-

godnejši.

9. Informacije v zvezi z javnim razpi-
som lahko dobite pri Ministrstvu za šolstvo
in šport, Služba za investicije, tel. 212-838.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo vsi udeleženci razpisa obveščeni.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 033-1/97-1 Ob-391

Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, objavlja na
podlagi 91. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96) in določil odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega

pisarniškega materiala
1. Naročnik: Upravna enota Trebnje, Go-

liev trg 5, Trebnje.
2. Predmet razpisa: dobava potrošnega

pisarniškega materiala za potrebe Upravne
enote Trebnje za leto 1997.

3. Predvideni rok dobave: postopno do
konca leta 1997 v skladu z naročilom naroč-
nika.

4. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala za leto 1997 znaša ca. 2,500.000
SIT.

5. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu z 12. členom odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94). Po-
nudniki, ki želijo sodelovati na javnem raz-
pisu, morajo predložiti naslednje podatke in
izjave:

a) firmo oziroma ime ponudnika in na-
slov,

b) dokazilo o registraciji dejavnosti ali
zadnji priglasitveni list za samostojnega
podjetnika ter odločbo o izpolnjevanju po-
gojev za opravljanje dejavnosti,

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

potrjen BON 1 in BON 2 ali BON 3, oziro-
ma podjetnik posameznik potrdilo davčne
uprave o poravnanih davčnih obveznostih,
ne starejše od dneva objave razpisa v Urad-
nem listu RS,

e) dobavne roke za naročeni material,
f) izpolnjeni vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki dobijo v tajništvu Upravne enote
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, II. nadstrop-
je soba št. 18,

g) izpolnjeno prilogo k pogodbi z navede-
no specifikacijo materiala, cenami FCO loka-
cija naročnika po kosu, količinske in druge
popuste, vse preračunano na plačilo 30 dni po
dobavi, cene morajo biti določene v SIT s
posebej navedenim prometnim davkom,

h) datum, do katerega velja ponudba.
6. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika, dobavni roki,
– možnost takojšnje dobave ob urgent-

nem naročilu,
– dodatne ugodnosti.
7. Naročnik si pridržuje pravico:
– da sklene pogodbo za posamezno vrsto

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

– da ne sklene pogodbe z nobenim po-
nudnikom,

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

8. Ponudba mora biti dana v zaprti ku-
verti z navedbo razpisa “Ponudba za doba-
vo potrošnega pisarniškega materiala” in z
opozorilom “Ne odpiraj – ponudba za javni
razpis”.

Na kuverti mora biti točen naslov po-
nudnika.

Ponudba mora prispeti na naslov:
“Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, Treb-
nje, v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem
listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 2. 1997
ob 8. uri na sedežu Upravne enote Trebnje,
Goliev trg 5, Trebnje, v II. nadstropju, mala
sejna soba št. 12. Pri odpiranju ponudb mo-
rajo imeti predstavniki ponudnikov pisna
pooblastila za zastopanje.

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

Upravna enota Trebnje

Ob-392

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje

javni razpis
za izdelavo projektov PGD, PZI –

kanalizacija Teharje
1. Investitor: Mestna občina Celje, Trg

Celjskih knezov 9, Celje.
2. Predmet razpisa: izdelava projektov

PGD, PZI za kanalizacijo Teharje.
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 podjetje, Lava 2a, Celje, pri
Jožetu Spevanu ali Marjani Jerman, tel.
063/451-322 proti plačilu zneska za doku-
mentacijo v višini 7.000 SIT na ŽR Vodo-
vod – Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
1,700.000 SIT.

5. Predviden pričetek del je marec 1997,
dokončanje pa v 45 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 24. 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
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ponudbo na naslov investitorja do datuma
in ure navedene v javnem razpisu.

Ponudba mora biti zapečatena z oznako:
“Ne odpiraj – Ponudba za izdelavo projekta
PGD, PZI za kanalizacijo Teharje!”

9. Odpiranje ponudb bo v torek, 25. 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 po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje

Ob-393

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janja javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93) in odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94), objavlja Mestna občina Celje
in Vodovod - Kanalizacija JP Celje

javni razpis
za rekonstrukcijo vodovoda obrtna cesta

– Čret
1. Investitor: Mestna občina Celje in Vo-

dovod - Kanalizacija JP Celje.
2. Predmet razpisa: rekonstrukcija vodo-

voda obrtna cesta – Čret.
3. Razpisno dokumentacijo, popise del s

predizmerami dobijo ponudniki v roku 8
dni od dneva objave javnega razpisa med 8.
in 10. uro na naslovu: Vodovod - Kanaliza-
cija, d.o.o., javno podjetje, Lava 2a, 3000
Celje, pri Spevan Jožetu ali Jerman Marja-
ni, tel. 063/541-322 proti plačilu zneska za
dokumentacijo v višini 10.000 SIT na ŽR
Vodovod - Kanalizacija Celje, št.
50700-601-105256 pri Agenciji RS za pla-
čilni promet, enota Celje.

Kompletna dokumentacija za naložbo bo
v času razpisnega roka na vpogled na istem
mestu kot razpisna dokumentacija.

4. Orientacijska vrednost celotnih del je
10,000.000 SIT.

5. Začetek del po dogovoru, dokončanje
pa v 60 dneh po začetku.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena;
– plačilni pogoji, pogoji morebitnega

kredita;
– lista referenčnih objektov;
– dokaz o tehnični opremljenosti;
– dokaz o strokovnosti kadrov;
– rok izvedbe del;
– garancija za pravočasnost izvedbe del.
7. Nosilec ponudbe mora navesti more-

bitne pod izvajalce za posamezna dela.
8. Ponudba mora obsegati vse elemente

določene v 12. členu odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

9. Rok za oddajo ponudb je 31 dni po
objavi v Uradnem listu RS, to je do 10. 3.
1997 do 12. ure na naslov. Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II 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:
“Ponudba za rekonstrukcijo vodovoda obrt-
na cesta – Čret, Ne odpiraj!”

10. Odpiranje ponudb bo v sredo 12. 3.
1997 ob 9.30 v prostorih Mestne občine
Celje, Komunalna direkcija – sejna soba,
Prešernova 27/II Celje. Pri odpiranju po-
nudb morajo imeti prisotni predstavniki po-
nudnikov pisna pooblastila za zastopanje.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.

Mestna občina Celje in
Vodovod - Kanalizacija JP Celje

Št. 036-01/1996-12 Ob-394

Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, na podlagi
91. člena zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96) in
3. člena odredbe o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za mikrofilmanje

dokumentarnega gradiva
1. Naročnik: Republika Slovenija,

Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predmet razpisa: mikrofilmanje doku-

mentarnega gradiva ter izdelava računalniš-
ke evidence mikrofilmskega arhiva in izde-
lava softwara za vnos podatkov (grupiranje
podatkov po zadevah).

3. Predvidena vrednost del znaša
1,600.000 SIT.

4. Rok izvedbe dela: 30. 6. 1997.
5. Poleg elementov, ki jih mora ponudba

vsebovati po določilih 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil, so posebne zahteve
naročnika glede mikrofilmanja sledeče:

– glede na raznolikost gradiva pride v
poštev koordinatno snemanje v fich tehniki
v formatni kombinaciji A4-A0 formata,

– pri snemanju naj se upoštevajo stan-
dardni faktorji glede na format dokumenta,

– računalniški program za vodenje mi-
krofilmskega arhiva mora biti izdelan na
podlagi pravilnika o pisarniškem poslova-
nju in dolžnostih upravnih organov do do-
kumentarnega gradiva (Ur. l. RS, št. 72/94).
Za zajemanje in uporabljanje baze podat-
kov bomo uporabljali Mikrosoft Access za
okolje Windows,

– za varnostno shranjevanje evidenc se
mora uporabljati MO disk,

– ponudniki naj v svojih ponudbah ob-
vezno navedejo tehnične karakteristike mi-
krofilmskih kamer.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– reference pri mikrofilmanju dokumen-
tarnega  gradiva s področja državne uprave,

– povprečna cena fich posnetka različ-
nih formatov, v kateri so zajete zgoraj nave-
dene zahteve uporabnika,

– strokovnost,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

in ki lahko bistveno vplivajo na kvaliteto
izvedbe dela.

7. Pisne ponudbe je treba oddati v 10
dneh po objavi razpisa na naslov: Republi-
ka Slovenija, Upravna enota Kranj, Sloven-
ski trg 1, 4000 Kranj z vidno oznako “Po-

nudba za mikrofilmanje gradiva – Ne odpi-
raj”.

8. Pojasnila in razlage k razpisu lahko
zainteresirani ponudniki dobijo vsak delov-
ni dan od dneva objave razpisa v Uradnem
listu RS do dneva odpiranja ponudb na tele-
fon 064/373-231 – Miran Pohar.

9. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v prostorih Upravne eno-
te Kranj, Slovenski trg 1 – soba 118/I, prvi
naslednji delovni dan po preteku razpisa ob
10. uri. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
pri odpiranju ponudb prisotni, morajo imeti
s seboj pooblastilo za zastopanje.

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

Upravna enota Kranj

Ob-395

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošne-

ga računalniškega in pisarniškega materia-
la za potrebe UE od 1. 3. 1997 do 31. 12.
1997.

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša v letu 1997: 4,200.000 SIT.

3. Vse dodatne informacije in razpisno
dokumentacijo dobite od dneva objave jav-
nega razpisa na sedežu UE Kočevje, Ljub-
ljanska 26, tel. 851-154 (vsak delovni dan
od 8. do 10. ure).

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

nudniki prevzamejo skupaj z razpisano do-
kumentacijo,

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

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

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

vertah z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
izbiro dobavitelja potrošnega, računalniške-
ga in pisarniškega materiala” morajo po-
nudniki oddati v 10 dneh po objavi v Urad-
nem listu RS, v sprejemni pisarni Upravne
enote Kočevje, Ljubljanska 26.

7. Javno odpiranje ponudb bo enajsti dan
po objavi v Uradnem listu RS, ob 10. uri, na
sedežu Upravne enote Kočevje, Ljubljanska
26. Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
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stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

Upravna enota Kočevje

Št. 621-1/97-02 Ob-397

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 Starše 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 in klubi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki

in druge organizacije, ki so organizirane za
opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za oprav-
ljanje dejavnosti v športu in so splošno ko-
ristne in neprofitne,

– vrtci in osnovne šole.
II. V letu 1997 bomo (so)financirali na-

slednje programe:
1. Šport otrok in mladine
a) Interesna športna vzgoja predšolskih

otrok
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček,
– dnevnik Ringa raja;
b) Interesna športna vzgoja šoloobvez-

nih otrok
– (so)financiranje programov, ki imajo

značaj redne vadbe,
– športna značka Zlati sonček (1. in 2.

razred osnovne šole),
– medobčinska tekmovanja,
– državna tekmovanja,
– knjižice Mladi planinec;
c) Interesna športna vzgoja mladine
– medobčinska prvenstva,
– državna prvenstva;
d) Programi športa nadarjenih otrok in

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhun-
ski šport

– (so)financiranje programov v indivi-
dualnih in kolektivnih športnih panogah,
ki imajo značaj rednega športnega trenira-
nja.

Programi morajo vsebovati:
– naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
– število registriranih članov,
– vadbeno skupino s poimenskim sezna-

mom vadečih.
2. Športnorekreativna dejavnost odraslih
– (so)financiranje propagandnih akcij in

prireditev.
Prijava prireditve mora vsebovati:
– ime prireditve,
– namen prireditve,
– kraj in datum,
– finančna konstrukcija.
3. Izobraževanje strokovnih kadrov:
– poimenski seznam kandidatov za stro-

kovno izpopolnjevanje kadrov,

– pogodbo s kandidatom o nadaljnji vad-
bi oziroma delu v društvu.

4. Investicije in investicijsko vzdrževa-
nje športnih objektov:

– sofinancirali bomo nujna investicijska
in vzdrževalna dela,

– sofinancirali bomo začete in dogovor-
jene investicije v športu.

III. Izbrane programe bomo sofinancira-
li na podlagi kriterijev za financiranje šport-
nih programov. Prednost pri izboru bodo
imeli izvajalci neprofitnih organizacij in za-
vodov.

IV. Rok za prijavo programov je 15 dni
po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.

V. Svoje programe z zahtevanimi podat-
ki pošljite na naslov Občine Starše 93, 2205
Starše.

VI. O višini odobrenih sredstev bodo iz-
vajalci obveščeni v 15 dneh po sprejetju
proračuna Občine Starše za leto 1997. Z
izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe.

Občina Starše

Ob-398

Občina Krško na podlagi 20. člena zako-
na o financiranju 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: dokončanje

gospodarskega poslopja pri Osnovni šoli
Koprivnica

A) Splošni pogoji
1. Naročnik: Občina Krško.
2. Predmet razpisa: dokončanje gospo-

darskega poslopja pri Osnovni šoli Kopriv-
nica.

3. Orientacijska vrednost del: 3,500.000
SIT.

4. Rok izvedbe: začetek 15. 3. 1997, do-
končanje del 1. 5. 1997.

5. Merila za izbor: ponujena cena, pla-
čilni pogoji z možnostjo zamika plačil, fi-
nanciranje izgradnje, kompenzacija, fik-
snost cen, rok izvedbe, strokovna usposob-
ljenost 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,
– odgovornega 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 “Gospodarsko po-
slopje Koprivnica – Ne odpiraj” je potrebno
dostaviti v zapečateni kuverti najkasneje do
10. 3. 1997, do 10. ure na Občino Krško,
oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ
14. Odpiranje ponudb bo isti dan v sejni
sobi E ob 10.30.

3. Projektna dokumentacija je na vpo-
gled 5 dni po objavi v Uradnem listu RS, od
8. do 10. ure na oddelku za gospodarsko
infrastrukturo Občine Krško, CKŽ 14, pri
Janezu Kalanu, kjer dobite tudi vse dodatne
informacije.

4. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 20 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Krško

Št. 372/97 Ob-401

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

javni razpis
za izbiro izvajalca za novelacijo in

spremembo zazidalnega načrta
Predmet razpisa je novelacija s spremem-

bami in dopolnitvami Zazidalnega načrta za
centralno območje Radovljice (Uradni vest-
nik Gorenjske, št. 27/83 in 31/96 in Uradni
list RS, št. 20/94).

Obseg in vsebina dela:
1. ažuriranje stanja v območju obdelave

s kritično analizo,
2. izdelava osnutka in predloga spre-

memb in dopolnitev zazidalnega načrta na
podlagi pripravljene programske naloge in
predlogov naročnika,

3. sodelovanje v vseh fazah sprejemanja
dokumenta,

4. končni elaborat v šestih izvodih.
Rok za oddajo ponudb je 10. dan po

objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, v
tajništvo, odpiranje ponudb bo isti dan ob
12.30.

Osnutek gradiva za javno razgrnitev mo-
ra biti izdelan do 10. marca 1997.

Roki oddaje predhodnih gradiv in konč-
nega elaborata se določijo v pogodbi z iz-
branim izvajalcem na osnovi razpisne po-
nudbe.

Ponudba mora vsebovati:
1. pismena dokazila in izjava ponudnika

o izpolnjevanju pogojev 69. člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor,

2. reference podjetja in posameznih iz-
vajalcev, ki so jih ponudniki na tem področ-
ju pridobili z dosedanjim delom,

3. ime pooblaščene osebe, ki bo nosilec
naloge,

4. opcijo ponudb in nespremenljivost
cen.

Kriteriji izbora:
1. kompleksnost storitve,
2. ustrezna kadrovska zasedba in uspo-

sobljenost delovne skupine,
3. reference ponudnika,
4. cena in plačilni pogoji.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici z oznako “Javni razpis (ZN) – Ne
odpiraj!” na naslov Občina Radovljica, Go-
renjska 19, 4240 Radovljica.
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O izidu razpisa bodo sodelujoči obveš-
čeni v 10 dneh po zaključku razpisa.

Občina Radovljica

Ob-402

Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana na
podlagi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev za rekonstrukcijo

objekta za nadomestne zmogljivosti 430.
obalnega odreda – I. faza Ankaran
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo Re-

publike Slovenije, Kardeljeva ploščad 25,
Ljubljana.

2. Predmet razpisa
I. Izvedba gradbenih, obrtniških in in-

stalacijskih del pri rekonstrukciji objekta za
nadomestne zmogljivosti 430. obalnega
odreda – I. faza Ankaran.

II. Strokovni nadzor nad izvedbo grad-
benih, obrtniških in instalacijskih del pri
rekonstrukciji objekta za nadomestne zmog-
ljivosti 430. obalnega odreda.

3. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nejo samo ponudniki, ki jim je bila na osnovi
javnega razpisa priznana sposobnost za leto
1996/97 po sklepu MORS, št. 351-1762/96
142-0490/DM z dne 24. 6. 1996, in sicer:

– za izvedbo del iz točke I. tega razpisa
pod A1,

– za strokovni nadzor iz toke II. tega
razpisa pa pod B.

4. Zainteresirani ponudniki morajo naj-
kasneje do 12. 2. 1997 do 12. ure pisno
sporočiti (po pošti ali na faks
061/1318-245), da bodo dvignili razpisno
dokumentacijo in pred prevzemom razpisne
dokumentacije za izvajalska dela pod točko
I. vplačati stroške izdelave razpisne doku-
mentacije v višini 25.000 SIT na žiro račun
MORS št. 50100-637-55216.

5. Ponudniki lahko razpisno dokumenta-
cijo dvignejo ob predložitvi pisnega poob-
lastila za dvig in potrdila o vplačilu dne 13.
in 14. 2. 1997 od 10. do 14. ure pri Cirilu
Pangršiču, tel. 171-21-12.

6. Orientacijska vrednost rzapisanih del
znaša 400,000.000 SIT.

7. Lokacija objekta: Ankaran.
8. Rok za pričetek del je 31. 3. 1997,

dokončanje del 30. 11. 1997.
9. Podatke, ki jih mora vsebovati ponud-

ba in merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so razvidna v razpisnih pogojih na-
ročnika. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahte-
vanih podatkov ali ne bo sestavljena tako
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji se
izloči iz nadaljnje obravnave.

10. Pismene ponudbe morajo prispeti do
10. 3. 1997 do 9. ure, na naslov Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Kardelje-
va ploščad 25, 1000 Ljubljana (glavno vlo-
žišče), v zaprti ovojnici z oznako: “Ne odpi-
raj – javni razpis”:

– za dela pod I. “Izvedba del 430 – An-
karan”,

– za dela pod II. “Strokovni nadzor 430
– Ankaran”.

11. Javno odpiranje ponudb bo komisija
naročnika izvedla v sejni sobi Uprave za
logistiko, 150a, Kardeljeva ploščad 24,

Ljubljana, dne 10. 3. 1997 za izvajanje del
pod točko I. ob 10. uri in za izvajanje stro-
kovnega nadzora pod točko II. ob 11. uri.

12. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni pismeno najkasneje v 30
dneh od dneva odpiranja ponudb.

13. Predstavniki, ki bodo navzoči pri od-
piranju ponudb morajo predložiti pisno
pooblastilo ponudnikov za zastopanje.

Ministrstvo za obrambo
Razpisna komisija

Št. 5/97 Ob-405

Kapitalski sklad pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja, d.d. – Kolodvorska
15, Ljubljana objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške strojne opreme

1. Investitor je Kapitalski sklad pokoj-
ninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Kolodvorska 15, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je računalniška stroj-
na oprema IBM po naslednji specifikaciji:

– 1 mrežni server IBM PCS 330 (proce-
sor Pentium Pro 200 Mhz, spomin 64 MB,
predpolnilnik 512 KB, trdi disk 4,5 GB),

– 22 delovnih postaj IBM PC 330 (pro-
cesor Pentium 133 MHz, spomin 16 MB,
predpolnilnik 256 KB, disk 1,6 GB, zaslon
15” Trinitron, grafika 2 MB DRAM, zaščit-
ni zaslonski filtri),

– 4 prenosni računalnik IBM (procesor
120 MHz, spomin 8 MB, disk 810 MB, CD
ROM, ekran 10,4”, aktivna matrika, PCM-
CIA Fax/modem),

– 15 laserskih tiskalnikov (6 str/min, 3
MB, 600 dpi, A4),

– 2 matrična tiskalnika (A3),
– 3 modemi.
3. Lokacija in dobava opreme so prosto-

ri Kapitalskega sklada pokojninskega in in-
validskega zavarovanja na Dunajski cesti
56 (Bežigrajski dvor).

4. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo uporabnik upošteval zlasti:

– kvaliteta in celovitost ponudbe,
– cena s prometnim davkom,
– rok dobave,
– podatki o garanciji,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika.
5. Ponudniki lahko dobijo podrobnejšo

razlago po predhodnem dogovoru vsak dan,
takoj po objavi tega razpisa od 8. do 14. ure
v prostorih Kapitalskega sklada pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Mala uli-
ca 5, Ljubljana, pri Adrijanu Rožiču.

6. Ponudniki, ki želijo sodelovati v jav-
nem razpisu, morajo poslati oziroma pred-
ložiti pisno ponudbo najkasneje do 17. 2.
1997 do 10. ure v vložišču ZPIZ, Slovenije,
Kolodvorska 15, Ljubljana.

7. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-
cijo je potrebno dostaviti v zapečatenem
ovoju z oznako: “Ne odpiraj. Ponudba za
nabavo računalniške strojne opreme Kapi-
talskega sklada pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja, d.d.!”.

8. Odpiranje ponudb bo 17. 2. 1997 ob
12. uri v sejni sobi Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., Mala ulica 5, Ljubljana. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji pred-
ložiti pisna pooblastila o zastopanju.

9. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za izbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo o izidu pisno obveščeni.

10. Opcija ponudbe mora biti najmanj
30 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Razpisovalec ponudniku ne priznava
nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponud-
be.

12. Javni razpis velja za usposobljenega
dobavitelja.

13. Razpis ni obvezujoč za Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, d.d.

14. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje iz tega razpisa.

Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.

Ob-410

Javni razpis
za raziskovalno nalogo

1. Naročnik: Urad predsednika Vlade
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorči-
čeva 20.

2. Predmet razpisa: izdelava metodolo-
gije za kontinuirano spremljanje odnosa jav-
nosti do vlade, njenih ministrov in njenih
potez ter organizacija zajemanja podatkov
v Republiki Sloveniji, obdelava in analiza
podatkov.

3. Čas trajanja naloge: od 1. marca 1997
do 31. 12. 1997. Podatki morajo biti obdela-
ni dvakrat mesečno (20-letnih merjenj) in v
obliki pisnega poročila predloženi naročni-
ku, najpozneje v 5. dneh po prejemu naroči-
la. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati tu-
di možnost treh dodatnih merjenj v času
trajanja naloge, in sicer po posebnem naro-
čilu naročnika.

4. Način plačila: enkrat mesečno, v dvaj-
setih dneh po opravljenih merjenjih.

5. Skupna orientacijska vrednost naloge
znaša 7,500.000 SIT.

6. Ponudba mora biti sestavljena v skla-
du z 12. členom odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– reference pri javnomedijskih raziska-
vah,

– cena in plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Z izbranim izvajalcem bomo pogodbo

sklenili do 30. junija 1997. Po tem roku
bomo pogodbo podaljšali v skladu z dina-
miko sprejetja proračuna Republike Slove-
nije.

9. Ponudba z vso zahtevano dokumenta-
cijo mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne
odpiraj, javni razpis št. 402-11/97-1 – razi-
skovalna naloga”. Ponudbe morajo prispeti
na naslov: Urad predsednika Vlade Repub-
like Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
do vključno 20. februarja 1997.

10. Odpiranje ponudb bo 21. februarja
1997 ob 10. uri, v prostorih naročnika, Gre-
gorčičeva 20, soba 109. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni, morajo imeti s
seboj  pooblastilo  ponudnika  za  zastopa-
nje.

11. Vsa dodatna pojasnila v zvezi z raz-
pisom so na voljo pri Marku Polajžerju tel.
178-17-13.
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12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Urad predsednika
Vlade Republike Slovenije

Št. 061-2/97 Ob-399

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

javni razpis
za izdelavo idejne rešitve:
a) odvajanja in čiščenja sanitarnih vo-

da naselij: Gor. Suhor, Božakovo, Podze-
melj,

b) čiščenje sanitarnih voda za naselje
Rosalnice

Idejna rešitev bo podlaga za izdelavo:
– lokacijske dokumentacije,
– izdelavo investicijskega programa,
– izdelavo PGD in PZI odvajanja in

čiščenja sanitarnih voda.
Idejna rešitev mora biti izdelana skladno

s projektno nalogo.
1. Dvig razpisne dokumentacije in infor-

macije
Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo v prostorih Občine Metlika,
Mestni trg 24, pri Juriju Jelerčiču (tel.
068/58-135) po predhodnem telefonskem
dogovoru, kjer lahko dobijo tudi vse ostale
informacije. Rok za dvig razpisne dokumen-
tacije je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.

2. Orientacijska vrednost del
Predvidena vrednost izvajanja pogodbe-

nih del znaša 200.000 SIT za vsako naselje.
3. Pričetek in dokončanje del
Predvideni pričetek del je februar 1997,

rok dokončanja pa 2 meseca po podpisu
pogodbe.

4. Merila za izbiro najbolj ugodnega po-
nudnika:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– finančni pogoji za zagotavljanje fiksne

cene storitev,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik lahko

ponudi po svoji presoji.
5. Plačilni pogoji
Ponudnik naj navede pogoje pri katerih

je pripravljen zagotoviti fiksne cene in po-
nujeni rok izvedbe. Naročnik si pridržuje
pravico, da zadrži 10% pogodbenega zne-
ska do predaje pogodbenega dela naročni-
ku. Podrobni plačilni pogoji se določijo s
pogodbo.

6. Obveznosti in pravice naročnika
Naročnik se pridržuje pravico medfazne

kontrole izvajanja pogodbenega dela. V ta
namen bo za to pooblastil svojega predstav-
nika ali pa imenoval posebno revizijsko ko-
misijo.

7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek ponudnika,
– overovljene podatke o registraciji, ki

ne smejo biti starejši od 90 dni,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za iz-

vajanje razpisnih del,
– vzorec pogodbe,
– ponudbeni predračun za izdelavo idej-

nega projekta - ločeno za posamezna nase-
lja,

– okvirni opis predloga izvedbe pogod-
benega dela,

– način obračunavanja del,
– rok izdelave pogodbenega dela in ter-

minski plan izvajanja del,
– predlog načina zavarovanja izpolnitve

obveznosti, oziroma jamstva in predlog na-
čina dokazovanja kakovosti opravljenega
dela,

– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-
niku,

– navedba odgovornega vodje del,
– osebne reference vodje del,
– reference ponudnika s področja izva-

janja razpisnih del,
– predstavitev ponudnika,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo o poznavanju dejanskih razmer

na terenu in da zaradi tega ponudnik ne bo
imel dodatnih zahtev,

– izjava o stalni zaposlitvi odgovornega
vodje del v podjetju ponudnika,

– obrazložitev o eventuelnem nestrinja-
nju z razpisnimi pogoji in razloge za to s
protipredlogi,

– v primeru, da ponudnik nastopa skupaj
z drugimi projektantskimi hišami, mora
predložiti podatke o sklenjenih pogodbah o
sodelovanju s partnerji, s katerimi konkuri-
ra na razpisu in natančno opisati medseboj-
ne odgovornosti in obveznosti. Prav tako
mora predložiti tudi podatke, ki dokazujejo
sposobnost partnerjev za izvedbo razpisnih
del in predložiti tudi podatke o posameznih
odgovornih nosilcih dela teh partnerjev in
njihove osebne reference.

8. Ostale zahteve
Ponudbe morajo biti sestavljene po toč-

kah te razpisne dokumentacije z vsemi potr-
jenimi izjavami.

Upoštevane bode le popolne ponudbe z
vsemi zahtevanimi podatki in izjavami. Ve-
ljavnost ponudbe mora biti najmanj 30 dni
od izteka razpisnega roka.

9. Rok za dostavo ponudb
Rok za dostavo ponudb je 15 dni od ob-

jave v Uradnem listu RS, z oznako: “Ne
odpiraj - ponudba za idejno rešitev odvajan-
ja in čiščenja sanitarnih voda”, na naslov:
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metli-
ka.

10. Odpiranje ponudb bo komisijsko,
dvajsetega dne od objave razpisa v Urad-
nem listu RS, v prostorih Občine Metlika ob
12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
pri odpiranju ponudb izkazati s pismenimi
pooblastili.

11. Obveščanje ponudnikov
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo ponud-

niki prejeli v roku 15 dni po dnevu odpiranja
ponudb. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
15 dneh po dnevu odpiranja ponudb.

Občina Metlika

Št. 35101-0002/97 Ob-332

Na podlagi pravilnika o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 35/93), Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, objavlja

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo projektne

dokumentacije
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slo-

venski trg 1, Kranj.

2. Predmet razpisa: izbira najugodnejše-
ga ponudnika-ov za izdelavo projektne do-
kumentacije PGD in PZI za rekonstrukcijo
ceste Rupa–Kokrica, na odseku od Ceste na
Brdo do nadvoza nad avtocesto, v dolžini
0,55 km in za posamezne komunalne napra-
ve.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
1,400.000 SIT.

4. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago na sedežu naročnika, soba št. 214/II,
pri R. Starič, v roku 7 dni po objavi v Urad-
nem listu RS od 8. do 11. ure, kjer ponudni-
ki lahko dobijo vse informacije.

5. Predvideni rok pričetka del je takoj po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponud-
nikom, dokončanje pa skladno z dogovo-
rom v pogodbi.

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be:

– skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji,
– cena in plačilni pogoji ter ostale ugod-

nosti,
– reference, garancija za kvaliteto del in

izpolnjevanje rokov izvajanja del.
7. Interesenti morajo oddati ponudbe

osebno ali s priporočeno pošiljko 11. dan od
dneva objave razpisa (ali prvi naslednji de-
lovni dan) do 11. ure na naslov: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, soba št.
214/II, odpiranje ponudb pa bo istega dne
ob 12. uri v sobi št. 20. Ponudbe morajo biti
oddane v zapečatenih ovojnicah z oznako
“Ne odpiraj, ponudba za izdelavo projektne
dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Ru-
pa–Kokrica!”

Mestna občina Kranj

Ob-333

Javno podjetje Komunala Tolmin, Polju-
binj 89h, Tolmin, objavlja na podlagi 8. čle-
na odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za oddajo del projektiranje – PGD, PZI,
Vodovod Dolje–Zatolmin z vodohranom

in dvema črpališčema
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) 12. 2. 1997 med 8. in
10. uro na Komunali Tolmin, Poljubinj 89h,
pri Sovdat Davorinu, ogled 12. 2. 1997 ob
10. uri.

Rok za izvedbo projektov je 15. maj
1997.

Merila za izbiro najboljšega ponudnika
so: ponudbena cena, reference ter rok iz-
vedbe.

Ponudbe predložite najkasneje 18. 2.
1997 do 11.30 v tajništvo Komunale Tol-
min. Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za vodovod Za-
tolmin.

Javno odpiranje bo 18. 2. 1997 ob 12. uri
v prostorih Komunale Tolmin.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v petnajstih dneh po odpiranju
ponudb.

Javno podjetje
Komunala Tolmin, d.d.

Ob-342

Pospeševalni center za malo gospodars-
tvo, Dunajska 156, Ljubljana in Republiški
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zavod za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana, razpisujeta na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbor svetovalcev za svetovanje v

okviru programa pospeševanja
podjetništva

1. Predmet razpisa je izbor svetovalcev
in zunanjih sodelovalcev PCMG in Repub-
liškega zavoda za zaposlovanje, ki bodo v
letu 1997 izvajali svetovalno delo za pod-
jetnike ali za brezposelne osebe, ki so v
okviru programa za samozaposlitev upravi-
čeni do različnih oblik svetovanja pri samo-
zaposlovanju. Svetovalci bodo svetovali na
naslednjih področjih:

1. Svetovanje pri preverjanju podjetniš-
kih idej.

2. Svetovanje in strokovna pomoč pri
pripravi poslovnih načrtov in pripravi na
začetek poslovanja.

3. Svetovanje in strokovna pomoč pri po-
slovanju ustanovljenih podjetij v začetni fa-
zi poslovanja.

4. Specialistično svetovanje za podjetja
v rasti.

Vsi tisti svetovalci, ki so bili na podlagi
javnega razpisa za izbor svetovalcev za sve-
tovanje v okviru programa pospeševanja
podjetništva, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 15 z dne 15. III. 1996, že izbra-
ni za svetovanje, pa se prijavijo samo z
obrazcem Podatki o izvajalski organizaciji
(OBR.SV/PODJ-01/97) in ne s celotno do-
kumentacijo. S temi svetovalci bomo skle-
nili aneks k osnovni pogodbi.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje splo-
šne pogoje:

– da so registrirane za opravljanje po-
slovnega svetovanja,

– da imajo vsaj dve leti izkušenj s to
dejavnostjo (šteto do dneva objave razpisa),

– da so člani Pospeševalne mreže za ma-
lo gospodarstvo in

– da lahko dokumentirano dokažejo svo-
jo usposobljenost z referencami na področ-
ju svetovanja.

Pravne ali fizične osebe lahko kandidi-
rajo za eno ali več področij svetovanja iz
1. točke razpisa, če za vsako področje sve-
tovanja razpolagajo z ustreznim strokovnim
znanjem in referencami. Posebne zahteve
za posamezna področja svetovanja so:

Področje 1. in 2.:
– formalna izobrazba na najmanj VI.

stopnji izobrazbe in ustrezna posebna stro-
kovna znanja za področje svetovanja,

– najmanj dve leti izkušenj pri svetoval-
nem delu, od tega najmanj eno leto samo-
stojnega svetovalnega dela pri pripravi po-
slovnih načrtov.

Področje 3. in 4.:
– formalna izobrazba na najmanj VI.

stopnji izobrazbe in dokazila o ustrezni us-
posobljenosti za specialistično svetovanje –
domača in tuja usposabljanja za svetovanje,

– najmanj dve leti izkušenj pri svetoval-
nem delu v malem gospodarstvu, od tega
najmanj eno leto samostojnega svetovalne-
ga dela na področju vodenja in upravljanja

podjetij, financiranja, trženja, organizacije
ali drugih podjetniških funkcij.

Pravne ali fizične osebe se na razpis pri-
javijo na obrazcih “Podatki o izvajalski or-
ganizaciji (OBR.SV./PODJ-01/97)” in “Po-
datki o svetovalcu (OBR.SV/CV-02/97)”.
Izpolnjenemu obrazcu morajo priložiti:

a) popolno registracijo podjetja, matič-
no številko oziroma številko iz registra sa-
mostojnih podjetnikov posameznikov,

b) kratek opis dejavnosti (največ 500 be-
sed), podatke o številu zaposlenih (na dan
31. 12. 1995 in na dan prijave za razpis),
podatke o ustvarjenem prihodku iz zaključ-
nega računa za leto 1995 z navedbo deleža
prihodka, ki je bil dosežen iz svetovalne
dejavnosti,

c) podatke o zaposlenih, ki opravljajo
svetovalno dejavnost, o njihovi izobrazbi in
strokovnih področij, na katerih delujejo
(obrazec za CV),

d) reference iz ustreznega področja sve-
tovanja, ki ne smejo biti starejše od 1. 1.
1991, od tega vsaj tri take, ki jih je mogoče
preveriti (polni naziv stranke, kratek opis
vsebine opravljenega svetovalnega dela za
stranko – največ 300 besed, navediti priča-
kovane in dosežene rezultate).

Pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo le
enega strokovnjaka, lahko v prijavi navede-
jo podatke o ustreznem(ih) strokovnjakih,
ki jih lahko vključijo kot zunanje svetoval-
ce in zagotovijo s tem celovito svetovalno
pomoč strankam. Za zunanje sodelavce mo-
rajo priložiti podatke iz točk b), c) in d) ter
njihovo pisno izjavo, da so pripravljeni so-
delovati s prijaviteljem na navedenih po-
dročjih svetovanja.

3. Postopek izbire med prijavljenimi
kandidati:

– komisija bo obravnavala samo popol-
ne vloge, prejete na naslov Pospeševalni
center za malo gospodarstvo, Dunajska 156,
Ljubljana, in sicer po pošti priporočeno ali
osebno v tajništvu. Vloge morajo prispeti
na Pospeševalni center za malo gospodars-
tvo do 10. 3. 1997 do 12. ure,

– vloge morajo biti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti naslov naročnika, naslov
pošiljatelja in napis prijava na javni razpis
za izbor svetovalcev – Ne odpiraj,

– vlog, ki ne bodo pravočasno prispele
oziroma bo ovojnica nepravilno izpolnjena,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem,

– javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo,
Dunajska 156, v četrtek 13. 3. 1997 ob 10. uri,

– prijave bo obravnavala štiričlanska ko-
misija, katere dva člana določi PCMG in
dva člana RZZ. Izbor bo opravljen v roku 7
dni po zaključku obravnave vseh prijav s
strani razpisne komisije.

Prednost pri izbiri bodo imeli prijavite-
lji, ki:

– razpolagajo z večletnimi izkušnjami pri
delu z malimi in srednjimi podjetji,

– so že sodelovali z RZZ na področju
svetovanja v okviru programa pospeševanja
samozaposlovanja oziroma na področju
splošnega ali specialističnega svetovanja za
PCMG in pri tem dosegli dobre rezultate,

– lahko zagotovijo celovito svetovalno
podporo brezposelnim osebam oziroma pod-
jetjem.

Z izbranimi prijavitelji bosta RZZ oziro-
ma PCMG sklenila pogodbo o sodelovanju
za obdobje do 31. 12. 1997.

4. Dodatne informacije o razpisu
Prijavne obrazce in vse dodatne informa-

cije o razpisu lahko dobite na PCMG, Dunaj-
ska 156, 1000 Ljubljana, tel. 061/189-18-84,
faks 061/188-11-78, vsak dan med 13. in 15.
uro, oziroma pri vodji programov zaposlova-
nja na posameznih območnih enotah RZZ,
vsak dan med 12. in 14. uro.

PCMG, Ljubljana

Ob-343

Javni razpis
za izbiro izvajalca za oddajo del:
sanacija plazu pod pokopališčem

Mozirje
1. Naročnik: Občina Mozirje, Savinjska

cesta 7, Mozirje.
2. Dokumentacija razpisanih del je na

razpolago na Občini Mozirje, Savinjska ce-
sta 7, Mozirje.

Kontaktna oseba: Vinko Jeraj, tel.
063/831-511.

3. Predmet razpisa je izvedba sanacije
plazu pod pokopališčem Mozirje. Izvedla
se bo z odvodnjavanjem površin v območju
zalednega dela pokopališča, odvodnjavanja
dovozne ceste ter parkirišč.

4. Orientacijska vrednost del je
8,000.000 SIT, orientacijski rok pa je 45 dni
od uvedbe v delo.

5. Naročnik 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. Ponudbe morajo vsebovati: organiza-
cijo oziroma ime ponudnika, dokazilo o re-
gistraciji, reference, cenik razpisanih del po
enotah mere, skupna vrednost razpisanih
del, ostale ugodnosti in osnutek pogodbe
(določila pogodbe – datum do katerega ve-
lja ponudba, način obračunavanja del, rok
plačila, garancijske roke, način spremembe
cen, rok izvedbe del, zagotovilo o upošteva-
nju delovnih in življenjskih pogojev kot jih
določajo veljavne kolektivne pogodbe ter
navedbo pooblaščene osebe ponudnika).

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost ponudnika in priložena

dokazila o izpolnjevanju pogojev za opav-
ljanje tovrstne dejavnosti po zakonu,

– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– rok izvedbe,
– druge ugodnosti.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na

javni razpis predložite do 10. dne po objavi
(dan izdaje Uradnega lista RS, se ne šteje)
do 10. ure v tajništvo Občine Mozirje, v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis za izbiro izvajalca sanacije plazu pod
pokopališčem Mozirje”.

Odpiranje ponudb bo isti dan ob 11. uri v
sejni sobi Občine Mozirje.

9. Predstavniki ponudnikov morajo na
odpiranju ponudb komisiji predložiti pisno
pooblastilo za zastopanje.
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10. Ponudniki bodo o izidu javnega raz-
pisa obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Mozirje

Št. 710 Ob-345

Republiški zavod za zaposlovanje (v na-
daljevanju RZZ), Glinška ulica 12, Ljublja-
na, objavlja na podlagi 12. člena odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbor izvajalcev programa

izobraževanja svetovalcev zaposlitve
1. Predmet razpisa je izbor izvajalcev, ki

se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih in
želijo sodelovati pri izvajanju programa izo-
braževanja svetovalcev v RZZ na območju
celotne Slovenije. V letu 1997 RZZ pro-
gram uvaja kot permanentno izobraževanje
delavcev. Pri posameznih delih izobraževa-
nja sodelujejo delavci RZZ s konkretnimi
primeri.

Cilj programa je, da svetovalci osvojijo
temeljna znanja:

1. del – o zakonski podlagi delovanja
zavoda in opravljanju konkretnih nalog,

2. del – o sistemu vzgoje in izobraževa-
nja v Sloveniji,

3. del – o osnovah dela s strankami, os-
novah komuniciranja, svetovalnega interv-
juja in supervizije,

4. del – pedagoško-andragoška znanja –
za usposabljanje t.i. mentorjev.

Program se bo izvajal v obliki modulov,
ki jih bo možno dograjevati. Po zaključe-
nem posameznem modulu so preizkusi zna-
nja.

2. Razpisni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe, ki so registrirane za izvajanje
izobraževalne dejavnosti in to dejavnost
opravljajo najmanj eno leto ter izpolnjujejo
še naslednje pogoje:

– kadrovske pogoje,
– izkušnje pri delu z odraslimi v izobra-

ževanju,
– izkušnje pri izvajanju študija primerov

in igranju vlog (3. del),
– prostorski pogoji za skupine večje od

30 udeležencev,
– drugi pogoji.
Za izvajanje programa je potrebno zago-

toviti ustrezno opremo oziroma učna sreds-
tva.

3. Postopek izbire
Pravne in fizične osebe se na razpis pri-

javijo na obrazcu IZOB.SVET/IZV 01-97,
ki ga dobijo na RZZ, CS, Miklošičeva 18,
Ljubljana (Janita Eržen, tel. 061/302-217).

Prijave pošljite v zaprti kuverti s pripi-
som “Prijava na javni razpis – Izobraževa-
nje svetovalcev – Ne odpiraj”, na naslov
Republiški zavod za zaposlovanje, Glinška
ul. 12, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od
dneva objave razpisa.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v roku
30 dni po zaključnem izboru. Prednost pri
izbiri bodo imeli izvajalci, ki so že sodelo-
vali z RZZ na področju izvajanja progra-
mov izobraževanja zaposlenih in so pri tem
dosegli dobre rezultate.

Dodatne informacije o programu izobra-
ževanja in razpisu lahko dobite pri Slavici
Bohinc ali Janiti Eržen, tel. 061/302-217.

Republiški zavod za zaposlovanje
Ljubljana

Št. 122-1/97 Ob-346

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

javni razpis
za izbiro dobavitelja potrošnega
računalniškega in pisarniškega

materiala
1. Predmet razpisa je dobava potrošnega

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

2. Orientacijska vrednost dobavljenega
materiala znaša 2,600.000 SIT.

3. Vse informacije in razpisno dokumen-
tacijo dobite od dneva objave javnega raz-
pisa v tajništvu Oddelka za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve, Za-
družna cesta 16, Črnomelj, tel. 068/361-000
in 361-001, vsak delovni dan od 8. do 13.
ure.

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

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

– reference ponudnika,
– izpolnjen vzorec pogodbe, ki jo po-

nudniki prevzamejo skupaj z razpisno do-
kumentacijo,

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

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

riala,
– datum, do katerega velja ponudba.
5. Merila za izbiro ponudnika:
– celovitost ponudbe,
– cena,
– kvaliteta materiala,
– količinski popusti,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– dodatne ugodnosti.
6. Rok za oddajo pisne prijave in doku-

mentacije z dokazili je 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Upravna eno-
ta Črnomelj, Zadružna c. 16, 8340 Črno-
melj.

Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro
dobavitelja potrošnega računalniškega in pi-
sarniškega materiala”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 11. dan po
objavi v Uradnem listu RS, ob 12. uri, v
mali sejni sobi Upravne enote Črnomelj,
Zadružna cesta 16, Črnomelj.

Pri odpiranju ponudb morajo imeti pred-
stavniki ponudnikov pisna pooblastila za za-
stopanje.

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

Upravna enota Črnomelj

Ob-347

Snaga Maribor, Javno podjetje, d.o.o.,
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo kesonov za odpadke
1. Predmet razpisa: nabava 20 komadov

kesonov za odpadke.
2. Tehnične zahteve:
– volumen kesonov: 7 m3,
– debelina pločevine: 4 mm,
– ojačitve na zunanji bočni strani,
– ojačitve na zunanji strani dna,
– v dnu kesonov je 6 enakomerno razpo-

rejenih izvrtin premera 15 mm,
– kesoni morajo biti prilagojeni za praz-

njenje z vozilom Riko-Press,
– na kesonih mora biti privarjena plošči-

ca za številko osnovnega sredstva,
– kesoni morajo biti pobarvani z zeleno

barvo po RAL 6018.
3. Predračunska vrednost znaša

3,400.000 SIT.
4. Predviden rok dobave je marec 1997.
5. Ponudbe morajo smiselno vsebovati

elemente, ki jih določa 12. člen odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94).

6. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta,
– reference,
– cena in plačilni pogoji (brez avansov,

fiksne cene za obdobje treh mesecev),
– dobavni rok,
– garancija,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
7. Rok oddaje ponudbe je 10 dni po raz-

pisu v Uradnem listu RS, do 14. ure osebno
v tajništvu podjetja ali na naslovu: Snaga
Maribor, Javno podjetje, d.o.o., Nasipna ul.
64, 2000 Maribor.

Ponudbe morajo biti predane v zaprti ku-
verti z napisom, “Ne odpiraj – javni razpis”
z oznako ponudnika in z navedbo predmeta
javnega razpisa – “kesoni za odpadke”.

8. Javno odpiranje ponudb bo v času sed-
mih dni po roku za oddajo ponudb v prosto-
rih Snage.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni najkasneje v petnajstih dneh
od dneva odpiranja ponudb.

10. Vse podrobnejše informacije dobite
ob delovnih dnevih med 8. in 10. uro pri
Branku Kosiju, Snaga Maribor, Javno pod-
jetje, d.o.o., Nasipna ul. 64, Maribor, tel.
062/305-615.

Snaga Maribor, Javno podjetje, d.o.o.

Št. 28/97 Ob-348

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

javni razpis
za oddajo del idejnega projekta,

lokacijske dokumentacije, PGD/PZI
projektov za prenovo tlaka in

komunalnih naprav Kosovelovega trga v
Kopru

A) Splošni pogoji
1. Naročnik del je Rižanski vodovod Ko-

per, p.o., Ul. 15. maja št. 13, Koper.
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2. Predmet javnega razpisa je izdelava
idejnega projekta, lokacijske dokumentaci-
je, PGD in PZI projektov za prenovo tlaka
in komunalnih naprav Kosovelovega trga v
Kopru.

3. Interesenti lahko dobijo dokumentaci-
jo in ostale informacije od 12. februarja 1997
do 19. februarja 1997 od 8. do 12. ure na
sedežu Koperinvest, d.o.o., Ferrarska 14, Ko-
per (tel. 066/37-205), po predhodni najavi.

4. Orientacijska vrednost del je
250,000.000 SIT.

5. Rok za izvedbo razpisanih del je ko-
nec junija 1997.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo:

– reference ponudnika, posebej na pro-
jektih podobnih objektov,

– ponudbena cena, plačilni pogoji in
ugodnosti (najcenejša ponudba ni nujno na-
jugodnejša),

– rok za izvedbo del,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogo-

jev.
7. Ponudbo z vso potrebno dokumenta-

cijo z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis za izdelavo projektov za preno-
vo tlaka in komunalnih naprav Kosovelove-
ga trga v Kopru” je potrebno vročiti v zape-
čateni ovojnici najkasneje do srede, 26. fe-
bruarja 1997, do 12. ure, na naslov: Rižan-
ski vodovod, Ul. 15. maja št. 13, 6000
Koper.

8. Javno odpiranje ponudb bo komisija
izvedla v sejni sobi Rižanskega vodovoda v
Kopru ob 13. uri, dne 26. februarja 1997.

9. Nepravočasno prispele in nepopolne
ponudbe bo komisija zavrnila in jih ne bo
obravnavala.

10. O izidu najugodnejšega ponudnika
bodo vsi ponudniki obveščeni pisno v 10
dneh od sprejema ponudb.

B) Posebni pogoji za oddalo del
1. Cene za izvedbo razpisnih del morajo

biti fiksne do konca izvedbe del. Cene mo-
rajo biti izražene v SIT in morajo vsebovati
prometni davek. Investitor bo plačal izvrše-
na dela skladno z napredovanjem projekti-
ranja.

2. Ponudnik mora k svoji ponudbi prilo-
žiti:

– registracijo za izvajanje del po tem raz-
pisu,

– izjavo, da je ponudnik seznanjen s te-
renskimi prilikami,

– reference o dosedaj izvedenih podob-
nih objektih,

– rok dokončanja vseh razpisanih del s
predlogom okvirnega terminskega plana,

– podatke o odgovornih projektantih po
posameznih fazah ter o odgovornem vodji
projekta,

– ostale plačilne pogoje,
– izjavo o opciji ponudbe.
3. Vrednost razpisne dokumentacije je

20.000 SIT.
Vplačilo izvršiti na žiro račun Koperin-

vesta št. 51400-601-27744.
Koperinvest, d.o.o., Koper

Št. 57/II Ob-354

Kmetijski zavod Ljubljana, p.o., objav-
lja na podlagi odredbe za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije za

napravo sadnih nasadov na območju
Mestne občine Ljubljana

1. Naročnik: Kmetijski zavod Ljubljana,
p.o., Miklošičeva 4/II, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je izdelava projektne
dokumentacije za napravo sadnih nasadov
na območju Mestne občine Ljubljana in uva-
janje tehnologije pridelave za obdobje pr-
vih treh let.

3. Orientacijska vrednost del: 800.000
SIT za izdelavo projektne dokumentacije,
za uvajanje tehnologije se sklene posebna
pogodba.

4. Rok izdelave: 30. 4. 1997.
5. Merila za izbor:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference,
– cena,
– rok izdelave,
– garancije.
6. Razpisni pogoji
Pisne ponudbe morajo biti sestavljene v

skladu z 12. členom odredbe o javnih naro-
čilih.

7. Razpisno dokumentacijo dobe ponud-
niki v tajništvu Kmetijskega zavoda Ljub-
ljana, Miklošičeva 4/II, tel. 219-387, kon-
taktni osebi Jože Benec in Elza Tratnik.

8. Rok za dostavo ponudb je 15 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo javno, in sicer 3. 3.
1997 ob 9. uri v prostorih Kmetijskega zavo-
da Ljubljana, Miklošičeva 4/II, Ljubljana.

9. Ponudbe morajo biti oddane v zapeča-
teni ovojnici z oznako “za javni razpis, Ne
odpiraj – ponudba”, na naslov: Kmetijski
zavod Ljubljana, Miklošičeva 4/II, 1000
Ljubljana.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v osmih dneh po odpiranju po-
nudb.

Kmetijski zavod, p.o., Ljubljana

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 22 Ob-330

Na podlagi 26. člena statuta, 283. člena
zakona o gospodarskih družbah sklicujem

7. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Pionir

Keramika Novo mesto d.d.,
Klemenčičeva 15,

ki bo v sredo, 12. marca 1997 ob 12. uri
na sedežu družbe v Novem mestu, Klemen-
čičeva 15.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Obravnava in potrditev letnega poro-

čila družbe pionir Keramika d.d. za leto
1996.

3. Poročilo in plan nadaljnega poslova-
nja družbe.

4. Razno.
Gradivo s predlogi sklepov je delničar-

jem na vpogled v tajništvu uprave družbe v
Novem mestu, Klemenčičeva 15.

Pionir Keramika, d.d., Novo mesto
uprava

Razne objave

Št. 4/97 Ob-363

Mestna občina Ptuj, Oddelek za okolje,
prostor in gospodarsko infrastrukturo, Mest-
ni trg 1, Ptuj objavlja

podaljšanje roka
javnega razpisa za oddajo koncesije za
opravljanje gospodarske javne službe

distribucije zemeljskega plina v Mestni
občini Ptuj

Mestna občina Ptuj podaljšuje rok jav-
nega razpisa za oddajo koncesije za oprav-
ljanje javne službe distribucije zemeljskega
plina v Mestni občini Ptuj, ki je bil objav-
ljen v Uradnem listu RS, št. 76-77 z dne
28. XII. 1996.

Rok za oddajo ponudb je 3. 3. 1997 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo 4. 3. 1997 ob
12. uri.

Vsi ostali pogoji razpisa ostanejo nes-
premenjeni.

Mestna občina Ptuj

Ob-408

1. Objava o uvrstitvi imenskih hipote-
karnih obveznic BTC1 v kotacijo A na os-
novi sklepa Odbora za sprejem članov in
vrednostnih papirjev na Ljubljanski borzi
d.d. z dne 29. 1. 1997.

2. Izdajatelj dolžniških vrednostnih pa-
pirjev

Izdajatelj imenskih hipotekarnih obvez-
nic BTC, d.d., je BTC, d.d., Šmartinska
152, 1533 Ljubljana.

3. Vrsta dolžniškega vrednostnega papir-
ja

– tip vrednostnega papirja: imenska hi-
potekarna obveznica izdana v nemateriali-
zirani obliki,

– dospetje vrednostnega papirja: 25. 1.
2008,

– obrestna mera: letna obrestna mera je
nespremenljiva in znaša 10,5 % letno, način
obračuna je linearni,

– način izplačila: način izplačila je
obročni,

– obdobje izplačila: obresti se izplačuje-
jo polletno, moratorij na glavnico je pet let,

– zavarovanje terjatev: terjatve obvez-
nic so zavarovane s hipoteko, ki se vpiše na
ime fiduciarja SKB Banka d.d. Ljubljana,
Ajdovščina 4, in jo le-ta uresničuje za račun
vsakokratnih imetnikov hipotekarnih obvez-
nic. Izdajatelj zagotavlja, da vrednost ne-
premičnin v zastavi ne bo manjša od 140%
na še neizplačano vrednost glavnice.

4. Skupna nominalna vrednost izdaje
Skupna nominalna vrednost izdaje je

34,000.000 DEM.
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5. Apoenska struktura
Obveznice se izdajo v apoenih po 100

DEM.
6. Pričetek trgovanja na organiziranem

trgu.
Začetek trgovanja z obveznicami BTC1

bo določila Ljubljanska borza in bo predvi-
doma v drugi polovici februarja.

7. Segment, v katerem se bo trgovalo z
imenskimi hipotekarnimi obveznicami BTC
d.d.

Z obveznicami se bo trgovalo v okviru
borzne kotacije A.

8. Prospekti za nadaljnjo javno prodajo
hipotekarnih obveznic BTC so na razpolago
na sedežu izdajatelja BTC d.d., Šmartinska
152, 1533 Ljubljana.

Ob-409

1. Objava o razširitvi kotacije delnic
BTC in prenosu iz kotacije B v kotacijo A
na Ljubljanski borzi d.d. na podlagi sklepa
Odbora za sprejem članov in vrednostnih
papirjev na borzo z dne 29. 1. 1997.

2. Izdajatelj delnic je BTC, d.d., Šmar-
tinska 152, 1533 Ljubljana.

3. Vrsta delnice
Navadna imenska delnica.
4. Skupna nominalna vrednost celotne iz-

daje,  ki  predstavlja  celotni,  v  sodni
register vpisan osnovni kapital družbe, je
4.805,864.000 SIT.

5. Nominalna vrednost delnice je 8.000
SIT.

6. Pravice iz delnic
Delnice dajejo njihovim imetnikom:
– pravico do udeležbe pri upravljanju

družbe,
– pravico do dela dobička,
– pravico do ustreznega dela preostalega

dela premoženja po likvidaciji ali stečaju
družbe.

7. Začetek trgovanja z delnicami BTC
bo določila Ljubljanska borza in bo predvi-
doma v drugi polovici februarja.

8. Segment, v katerem se bo trgovalo z
delnicami BTC.

Z delnicami BTC se bo trgovalo na orga-
niziranem trgu v segmentu A.

9. Druga pomembna dejstva v zvezi z
delnicami oziroma izdajateljem.

Drugih dejstev o poslovanju, dejavnosti
in finančnem položaju izdajatelja, ki že niso
navedena v tem prospektu in bi bila po-
membna za investitorja, ni.

10. Prospekti za delnice BTC so na raz-
polago na sedežu izdajatelja BTC d.d.,
Šmartinska 152, 1533 Ljubljana.

BTC, d.d.,
Ljubljana

Ob-411

Na podlagi sporazuma med Vlado Re-
publike Slovenije in Vlado Republike Hr-
vaške o znanstvenem in tehnološkem sode-
lovanju, objavljen v Uradnem listu RS, št.
17/96, Ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljub-
ljana, objavlja

javni razpis
za izbiro predlogov

znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-hrvaškega znanstvenega

sodelovanja v letih 1997 in 1998

1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov

(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
hrvaških raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajši obiski
do 12 dni in daljši obiski od 1–3 mesecev;

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpi-
sa:

– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
področjih varstva okolja (erozije tal, zaščite
Jadrana in odpadnih voda), biotehnologije,
elektrotehnike, energetike, geologije in geo-
fizike, medicine, fizike, kemije, matemati-
ke, farmacije, farmakologije, strojništva, de-
mografije (migracije in narodnosti) in pra-
va;

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljenega in aplikativne-
ga raziskovanja, financirane v okviru nacio-
nalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS,
št. 8/95), ali odobrene mednarodne projek-
te.

4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.

5. Predvideni rok začetka izvajanja pred-
meta razpisa je marec 1997.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 5,000.000 SIT.

7. Prijava na razpis mora vsebovati na-
slednje elemente:

– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in hrvaškem no-

silcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih,
– načrt obiskov  slovenskih in hrvaških

raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in hr-

vaškega nosilca projekta ter sodelujočih ra-
ziskovalcev z najpomembnejšimi publika-
cijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,

– opis projekta.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-

niki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Sloven-
ska 50, tel. 13-11-107 (kontaktna oseba: Sla-
vi Krušič).

9. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnosti projekta v mednarodnih

okvirih,
– da imajo končnega naročnika.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo

in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis v okviru slovensko-hrvaškega znans-
tvenega sodelovanja 1997–1998”, morajo
ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, 1000 Ljublja-
na, Slovenija.

11. Ponudbe morajo prispeti do vključno
17. februarja 1997 do 12. ure.

12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Mi-
nistrstva za znanost in tehnologijo na Slo-

venski 50, Ljubljana (sejna soba), dne 19.
februarja 1997 ob 10. uri.

13. Ponudbe bo odprla komisija za odpi-
ranje in ocenjevanje ponudb. Nepravoča-
snih in nepravilno opremljenih ponudb ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

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

15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-
strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Slavi Krušič.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-375

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
10, Slovenska Bistrica, na podlagi 9. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Ob-
čini Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 34/96)
in odloka o dimnikarski službi na območju
Občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št
71/96)

javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje

dimnikarske službe na področju Občine
Slovenska Bistrica

1. Koncendent: Občina Slovenska Bi-
strica.

2. Predmet koncesije: opravljanje dim-
nikarske službe na območju Občine Sloven-
ska Bistrica.

3. Trajanje koncesije: določen čas za ob-
dobje petih let.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevat in-
tersenti:

– da je pravna oseba ali samostoni pod-
jetnik,

– da so registrirani za opravljanje kon-
cesijske dejavnosti in da imajo za to potreb-
na soglasja in dovoljenja pristojnih orga-
nov,

– da predložijo reference in dokazila, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in
iskušnje za opravljanje dejavnosti,

– da predložijo program izvajanja dim-
nikarske službe,

– da predloži elaborat o opravljanju de-
javnosti z vidika kadrov, organizacije dela,
strokovne opremljenosti, sposobnost vode-
nja katastra, finančno-operativnega in raz-
vojnega vidika,

– da je strokovno in kadrovsko sposoben
za vspostavitev in vodenje katastra kurilnih
naprav,

– da predložijo dokazila o strokovni us-
posobljenosti kadrov,

– da predložijo cenik opravljanja dimni-
karskih storitev,

– da predložijo predlog koncesijske po-
godbe.

5. Minimalna odškodnina za koncesijo:
– določena z odlokom o dimnikarski služ-

bi na območju Občine Slovenska Bistrica.
6. Vsebina ponudbe:
– dokumenti, ki dokazujejo izpolnjeva-

nje zahtev 4. točke tega razpisa,
– dokazila o finančni boniteti.
7. Merila za izbor koncesionarja:
– izpolnjevanje 4. točke tega razpisa,
– cene dimnikarskih storitev,
– druge posebne ugodnosti ponudnikov.
8. Odgovorna oseba za dajanje informa-

cij: Iztok Dorič.
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9. Rok za oddajo ponudbe: 20 dni po
objavi razpisa v sprejemno pisarno Občine
Slovenska Bistrica v zaprti kuverti z ozna-
ko “Ne odpiraj - javni razpis za koncesijo -
dimnikarstvo”. Prvi dan se šteje dan obja-
ve.

10. Odpiranje ponudb: prvi delovni dan
ob 9. uri po zapadlosti roka oddaje ponudb
v prostorih Občine Slovenska Bistrica, Ko-
lodvorska 10, Slovenska Bistrica.

11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki obveščeni po potrditvi izbi-
re najugodnejšega ponudnika s strani Ob-
činskega sveta Občine Slovenska Bistrica.

Občina Slovenska Bistrica

Št. 02/96-030 Ob-383

Svet za radiodifuzijo Republike Slove-
nije, Parmova 53, Ljubljana, v sodelovanju
z Upravo Republike Slovenije za telekomu-
nikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana, objav-
lja

proste radiodifuzne kanale za zvokov-
ne difuzne postaje:

– za pokrivanje območja Ljutomer z bliž-
njo okolico z oddajne točke Kamenščak,
90,0 Mhz,

– za pokrivanje območja Logatec z bliž-
njo okolico z oddajne točke Logatec (Sekir-
nica), 91,1 Mhz,

– za pokrivanje območja Maribora z bliž-
njo okolico z oddajne točke Meljski hrib,
106,8 Mhz.

Vlogo s predpisano dokumentacijo poš-
ljite na naslov: Uprava RS za telekomunika-
cije, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, v 30
dneh od objave.

Uprava RS za telekomunikacije bo po-
polne vloge posredovala Svetu za radiodifu-
zijo RS v 30 dneh po poteku roka za prijavo.

Za dodatne informacije glede predpisa-
ne dokumentacije pokličite Upravo RS za
telekomunikacije, tel. št. 133-10-98.

Svet za radiodifuzijo Republike
Slovenije

Št. 258-26 Ob-403

Na podlagi sklepa 21. redne seje sveta
Mestne občine Kranj z dne 18. 12. 1996 in
7. sklepa 3. redne seje delavskega sveta SGP
Gradbinec Kranj, p.o., Kranj, Nazorjeva 1,
z dne 20. 12. 1996 se objavlja

poizvedovalni razpis
za zbiranje ponudb možnih interesentov

za nakup stanovanjskih in poslovnih
enot na Zlatem polju (t.i. Gradbinčeva

jama)
Mestna občina Kranj in SGP Gradbinec

nameravata na Zlatem polju med Perivni-
kom in obvoznico (t.i. Gradbinčeva jama)
graditi stanovanjsko poslovni kompleks.

Razpis vsebinsko zajema naslednja po-
dročja:

1. Stanovanjska gradnja s kapaciteto
15.700 m2 brutto stanovanjskih površin, ka-
terih struktura je v razponu od garsonjere
do luksuznih stanovanj v terasasti izvedbi.

2. Garažne hiše s kapacitetami 170, 57,
76 in 39 garažnih mest.

3. Individualne povečane garaže – 44.
4. Poslovni prostori s kapaciteto 5.200 m2

bruto površine.
5. Avtoservis 875 m2 bruto tlorisne povr-

šine na 2250 m2 zemljišča.

Podrobnejše informacije o področjih, na-
vedenih v razpisu, je možno pridobiti vsak
dan med 7. in 14. uro pri dirketorju SGP
Gradbinec Kranj, p.o., pri Primožu Senčar-
ju, dipl. inž. na telefonski št. 064/211-949
in 064/226-347.

Na istem naslovu je na vpogled tender,
ki ga je za 10.000 SIT možno kupiti.

Mestna občina Kranj
SGP Gradbinec Kranj, p.o.

Ob-404

Electa inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Mestni trg 8, Ljubljana, po pooblastilu Ljub-
ljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63,
Ljubljana, objavlja

javno dražbo
za prodajo nepremičnin, in sicer:

skladišča in pripadajočega zemljišče v
Šiški, Občina Ljubljana,

vl. št. 680,
parc. št. 488, k.o. Zgornja Šiška.
Predmet prodaje je stavbišče s hišo v

izmeri 90 m2 in dvorišče v izmeri 82 m2, vse
skupaj veliko 172 m2.

Izklicna cena nepremičnin je 3,000.000
SIT.

Pogoji:
1. Celotno kupnino za kupljeno nepre-

mičnino je treba plačati najkasneje po pri-
dobitvi soglasij pristojnega javnega pravo-
branilca in Agencije RS za prestrukturiranje
in privatizacijo. S pridobljenim dovoljenjem
postane pogodba pravnoveljavna.

2. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne ali fizične osebe. Dražitelj mora komisiji
pred začetkom javne dražbe predložiti izpi-
sek iz registra in pooblastilo, če je pravna
oseba oziroma potrdilo o državljanstvu RS,
če je fizična oseba.

3. Varščino v višini 10% izklicne cene pla-
čajo dražitelji najmanj 3 dni pred pričetkom
javne dražbe na račun Ljubljanske mlekarne
št. 50102-601-19574 pri Agenciji za plačilni
promet Bežigrad, s pripisom za javno dražbo.

4. Uspelemu dražitelju bomo varščino
upoštevali v kupnini, ostalim pa bo vrnjena
v roku 8 dni brez obresti.

5. Prometni davek ter vse ostale stroške
v zvezi z nakupom plača kupec.

6. Pogodba z uspelim dražiteljem bo
sklenjena v 10 dneh po končani javni draž-
bi; če dražitelj ne bo sklenil pogodbe, bo
plačana varščina zadržana.

7. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
videno - kupljeno. Zemljiško knjižne listi-
ne, načrti in dodatne informacije o nepre-
mičninah so na razpolago na sedežu podjet-
ja Electa, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8 ali
po telefonu št. 214-823. V času razpisa je
možen ogled ob poprejšnjem dogovoru s
podjetjem Electa.

8. Javna dražba bo na sedežu Electa,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, v ponede-
ljek, 3. 3. 1997 ob 17. uri.

Electa inženiring, d.o.o.
Ljubljana

Št. 131 Ob-373

Cestno podjetje Ljubljana, p.o. Stolp-
niška št. 10, Ljubljana razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

Samski dom Podutik, številka vložka je
500, št. parcele 122/2, k.o. Glince. Objekt
ima 461,12 m2 netto površine in skupno ko-
munalno opremljeno stavbno zemljišče, ki
meri 1.729 m2. Ocenjena tržna vrednost ob-
jekta in zemljišča je 212.986 DEM. Objekt
je v celoti oddan za dobo osem let.

Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe, ki pred začetkom dražbe pred-
ložijo potrdilo o plačilu varščine v višini
10% izključne cene na žiro račun št.:
50105-601-21462 pri APP Ljubljana ali pri
blagajni podjetja na Stolpniški 10 ter potr-
dilo o državljanstvu, če je dražitelj fizična
oseba oziroma izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe. Varščina bo uspelemu dra-
žitelju obračunana v kupnino ostalim pa vr-
njena v treh dneh brez obresti.

Prodajna pogodba bo postala veljavna
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z drugim
odstavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Kupec plača davek na promet nepremič-
nin in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.

Opcijski rok za zbiranje ponudb je 10
dni po objavi.

Cestno podjetje Ljubljana

Št. 466-81/97 Ob-377

Župan Občine Izola, na podlagi sklepa
Občinskega sveta občine Izola, št. 466-81/94
z dne 22. aprila 1996, pravilnika o pogojih
in postopku prodaje poslovnih prostorov ter
drugih stavb (Uradne objave, št. 12/93) ter
zakona o prometu z nepremičninami (Urad-
ni list SRS, št. 19/76) ter sklepa kolegija
župana z dne  13. 1. 1997, razpisuje

javno dražbo
za prodajo poslovne stavbe v Izoli,

Drevored 1. maja 9
1. Predmet prodaje je zasedena poslovna

stavba – vrtec z italijanskim učnim jezikom
v Izoli, Drevored 1. maja 9, stoječe na stavb-
ni parceli št. 1650/2 – st. stavba v izmeri
200 m2, funkcionalni objekt v izmeri 41 m2

in dvorišče v izmeri 192 m2, vpisana v vl. št.
273 k.o. Izola – mesto (podatki so katastrski
in zemljiškoknjižni).

Poslovna stavba je družbena lastnina v
uporabi Občine Izola.

Izklicna cena je 62,935.376 SIT izraču-
nana na dan 31. 12. 1996 in se revalorizira
na dan sklenitve pogodbe v skladu z indek-
som podražitve, ki ga mesečno objavlja
Združenje za gradbeništvo in IGM.

Poslovna stavba je zasedena in je name-
njena za vse dejavnosti razen za gostinstvo,
skladišča, obratovalnice proizvodnega znača-
ja ter tiste storitvene dejavnosti, ki pri obrato-
vanju povzročajo škodljive emisije v okolje.

2. Predmet prodaje na javni dražbi je po-
slovni objekt Drevored 1. maja 9, ki pred-
stavlja poslovno stavbo s prizidkom kotlar-
ne v izmeri 566,29 m2 ter dvorišče v izmeri
192 m2.

3. Javna dražba za zgoraj navedeno pro-
dajo poslovne stavbe z dvoriščem bo v to-
rek, 25. februarja 1997, ob 9. uri v prostoru
Uprave za planiranje, urbanizem, stanovanj-
ske in gradbene zadeve, Postojnska 3 (sejna
soba). Razpis javne dražbe se objavi v časo-
pisu Delo in Uradnem listu RS.
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4. V skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Izola z dne 22. aprila 1996 je upora-
ba objekta s strani kupca možna šele po
preselitvi sedanjega najemnika v novozgra-
jene prostore.

5. Davek na promet nepremičnin in dru-
gi stroški v zvezi s prodajo navedene nepre-
mičnine in zemljiškoknjižni vpis niso vklju-
čeni v ceno in jih poravna kupec.

6. Ostali pogoji:
– udeleženci, ki želijo sodelovati na jav-

ni dražbi, morajo pred začetkom javne draž-
be vplačati varščino v višini 20% izklicne
cene in jo vplačati na žiro račun št.
51430-630-90025 – Izola–proračun;

– pogodba o prodaji mora biti sklenjena
v roku 15 dni po javni dražbi. Če pogodba
ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek
varščine in se po odbitku stroškov postopka
prenese v last Občine Izola. V pogodbi mo-
rajo biti navedene vse pravice in obveznosti
pogodbenih strank;

– ob izpolnjevanju enakih pogojev ima
dosedanji najemnik predkupno pravico;

– kupec mora kupnino plačati v roku 30
dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe;

– zastopniki pravnih in civilnih oseb so
dolžni predložiti pravnoveljavno pooblasti-
lo za zastopanje na javni dražbi;

– dražitelj, ki na javni dražbi ne uspe,
dobi povrnjeno varščino najkasneje v roku
15 dni po izvedeni javni dražbi. Vaščina se
ne obrestuje;

– dražitelju, ki na javni dražbi uspe, se
vplačana varščina  odšteje od kupnine;

– prodajalec si v primeru predprodaje ne-
premičnine pridržuje pradkupno pravico za
dobo 2 let od dneva sklenitve prodajne po-
godbe;

– prodaja bo po principu videno–kuplje-
no in kupec nima pravice uveljavljati v zve-
zi s poslovno stavbo kasnejših reklamacij;

– kupec,  kolikor je to fizična oseba, mora
izkazati državljanstvo Republike Slovenije.

Vse informacije v zvezi z odkupom po-
slovne stavbe dobijo interesenti pri strokov-
ni službi Uprave za planiranje, urbanizem,
stanovanjske in gradbene zadeve, Postojn-
ska 3, po telefonu št. 67-277 ali 67-279
(Martin Podbreznik). Ogled poslovne stav-
be je možen po dogovoru.

Občina Izola

Ob-378

Mi Moderni interieri, trgovsko podjetje
s pohištvom in stanovanjsko opremo, p.o.,
Ljubljana, Parmova 53 zbira ponudbe za

oddajo v najem
A) V Murski Soboti, Bakovska 1, na

glavni cesti Maribor–Lendava, dveh trgov-
skih lokalov v velikosti 150 in 253 m2, ki se
nahajata v trgovskem kompleksu velikosti
ca. 2800 m2.

B) V Levcu 18, Celje, dela prodajnih po-
vršin v pritličju trgovskega centra v izmeri
606 m2, z možnostjo delitve na dve enoti v
izmeri 165 m2 in 441 m2. Prodajne površine
so del trgovskega kompleksa v velikosti ca.
10.000 m2.

C) V Kopru, Ljubljanska 5a, dela pro-
dajnih površin v trgovskem centru Mi v
skupni površini ca. 400 m2, z možnostjo
delitve v tri prodajne enote po 85 m2, 175
m2 ter ca. 140 m2.

prodajo
A) Trgovskega lokala na atraktivni loka-

ciji v centru Ljubljane, Dunajska 21 (nas-
proti Gospodarskega razstavišča) v izmeri
610 m2.

B) V Murski Soboti, Bakovska 1, na
glavni cesti Maribor–Lendava, trgovskega
lokala v velikosti 260 m2.

C) Na Jesenicah, Skladišča ul. 5, stavbe
namenjene poslovni dejavnosti, zgrajene v
dveh nadstropjih z mansardo ter dvoriščem.
Skupna površina znaša 857 m2.

D) Trgovska lokala na lokaciji v centru
Celja, Razlagova ul. 1, (pritličje Celjskega
doma), v izmeri 564 m2.

Pisne ponudbe pošljite na naslov Mi Mo-
derni interieri, Parmova 53, Ljubljana v 15
dneh po objavi. Informacije po telefonu
061/313-421.

Mi Moderni interieri p.o.
Ljubljana

Ob-334

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. Cena
delnic za delnico

P.F.C.I. d.o.o. Koper 6.705 5.800

Obstoječi delničarji Splošne banke Koper
imajo prednostno pravico odkupa, ki jo lahko
uveljavljajo 15 dni od objave v Uradnem listu
RS. Interesenti naj pošljejo svoje ponudbe na
naslov: Splošna banka Koper d.d. Oddelek
vrednostnih papirjev, Pristaniška 14, 6000 Ko-
per, oziroma na faks št.: 066/451-369.

Splošna banka Koper d.d.

Št. 906/97 Ob-335

Banka Celje d.d. v skladu s svojim statu-
tom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje d.d.
Prodajalec: Libela p.o. v stečaju, Ope-

karniška 2, Celje.
Predmet prodaje:
189 navadnih delnic Banke Celje d.d. in
19 prednostnih delnic Banke Celje d.d.
Cena: 8.300 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo pr-
vi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 12. 2. 1997. Po
preteku roka  bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje d.d. Celje, Sek-
tor zakladništva, Vodnikova 2, 3000 Celje.

Banka Celje, d.d.

Ob-336

Tima Holding d.d., Svetozarevska 10,
Maribor objavlja na podlagi določil 69. čle-
na statuta družbe

prodajo
dela poslovnih prostorov v Svetozarevski

10 v Mariboru z zbiranjem ponudb
1. Poslovni prostori obsegajo v naravi

pisarno št. 224 v II. nadstropju s pripadajo-
čimi pritiklinami neto površina 29,22 m2 –
pisarna, ki je predmet prodaje je oddana in
zasedena, katere lastnik ima predkupno pra-
vico.

2. Izklicna cena za m2 neto površine je
183.977,14 SIT m2 oziroma skupaj
5,375.812 SIT.

– Izbranega kupca bremenijo vsi stroški
v zvezi s prenosom lastnine (prometni da-
vek, notarski stroški, takse za vpis v zem-
ljiško knjigo, stroški sestavitve pogodbe).

3. Ponudniki naj pošljejo svoje ponudbe
v zaprti ovojnici v 15 dneh od objave tega
razpisa na naslov prodajalca.

4. Ponudniki so lahko pravne  in fizične
osebe, če k ponudbi priložijo potrdilo o pla-
čilu 10% varščine na žiro račun prodajalca
št. 51800-601-63914, ki se neizbranemu po-
nudniku vrne v roku treh dni.

5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh po preteku za zbira-
nje ponudb. Prodajalec ni obvezen skleniti
pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.

6. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti po-
godbo o nakupu v osmih dneh od prejema
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati ob pod-
pisu pogodbe.

7. Če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be in ne plača kupnine v celoti v navedenih
rokih, se smatra, da je odstopil od nakupa,
vplačana varščina ali del kupnine se ne vrne
in zapade v korist prodajalca.

8. Informacije in ogled prostora so na
voljo na sedežu prodajalca, tel. št.:
062/20-991 vsak dan med 8. in 14. uro.

Tima Holding, d.d.,
Maribor

Št. 05/97 Ob-349

Občina Šmartno ob Paki, komisija za od-
prodajo zemljišč objavlja na podlagi sklepa
Sveta občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik
MOV, št. 13/96) naslednji

javni razpis
za oddajo stavbnega zemljišča v k.o.

Šmartno ob Paki
1. S tem javnim razpisom se odda stavb-

no zemljišče parc. št. 474/2 k.o. Šmartno ob
Paki v izmeri 335 m2.

2. Vrednost stavbnega zemljišča brez
prometnega davka po cenitvi znaša na dan
30. 9. 1996, 190.151 SIT.

Uspeli ponudnik nosi stroške prometne-
ga davka.

3. Varščina za udeležbo na javnem raz-
pisu, ki jo morajo interesenti vplačati na
žiro račun Občine Šmartno ob Paki, št.
52800-630-10173, znaša 10% vrednosti
stavbnega zemljišča ter se uspelemu ponud-
niku vračuna v ceno zemljišča, neuspelim
pa se vrne v roku 8 dni po izvedbi razpisa
brez obresti.

4. Kupnino za stavbno zemljišče mora
uspeli ponudnik poravnati na račun iz 3.
točke v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

5. Rok za sklenitev in podpis pogodbe o
oddaji stavbnega zemljišča je 8 dni po pre-
jemu obvestila uspelemu ponudniku, sicer
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se smatra, da je od nameravanega nakupa
odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v
korist Občine Šmartno ob Paki.

6. V ponudbi morajo biti navedeni os-
novni podatki o interesentu ter priloženo
potrdilo o državljanstvu, pisna izjava po-
nudnika, da sprejema pogoje javnega razpi-
sa in dokazilo o vplačani vaščini.

7. Interesenti morajo poslati pisne po-
nudbe v zaprti kuverti na naslov: Občina
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327
Šmartno ob Paki z oznako “javni razpis”
najkasneje do 15. 2. 1997.

8. O izboru bo komisija za odprodajo
zemljišč Občine Šmartno ob Paki obvestila
vse interesente v roku 15 dni po izvedbi
natečaja.

9. Vse informacije v zvezi z oddajo
stavbnega zemljišča z javnim razpisom lah-
ko interesenti dobijo pri Občini Šmartno ob
Paki, tel. 063/885-017.

Občina Šmartno ob Paki

Št. 1/97 Ob-357

Veletrgovina Vema export-import d.d.
Maribor, Tržaška c. 65, na podlagi sklepa
56. izredne seje upravnega odbora z dne
31. 1. 1997 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin

1. poslovnega prostora v Zagrebu, Radi-
čeva 10 (predstavništvo na trgu Bana Jela-
čiča), v izmeri 139,22 m2. Pričakovana cena
je 3.500 DEM m2.

Pogoji javnega zbiranja ponudb
Prijavo na razpis lahko pošljejo fizične

in pravne osebe in sicer priporočeno v zapr-
ti kuverti z označbo “Nepremičnine”. Prilo-
žiti je potrebno tudi potrdilo o vplačani
varščini, ki znaša 10% navedene pričakova-
ne cene za nepremičnino. Varščino je po-
trebno poravnati na žiro račun podjetja Ve-
trans d.o.o. Maribor, Tržaška c. 65 št.
51800-601-57481, odprt pri Agenciji za pla-
čilni promet, nadziranje in informiranje, po-
družnica Maribor, ali na kakšen drug nev-
tralni žiro račun po predhodnem dogovoru s
prodajalcem nepremičnin. Varščino je po-
trebno vplačati najkasneje do zaključka zbi-
ranja ponudb s pripisom “varščina”. Varšči-
na je plačljiva v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan pla-
čila.

Javno zbiranje ponudb velja do 17. 2.
1997.

Pisna ponudba mora vsebovati: predmet
ponudbe, ponujeno ceno, plačilne pogoje,
overjen izpisek iz registra št. 1 in št. 6 za
pravne osebe ter potrdilo o vplačilu varšči-
ne.

Javno odpiranje ponudb bo v prostorih
Veletrgovine Vema export-import d.d. Ma-
ribor, Tržaška c. 65, dne 19. 2. 1997 ob
12. uri.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni naj-
pozneje v 10 dneh od odpiranja ponudb.

Varščina in kupnina sta plačljivi v tolar-
ski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila. Prodajalec se ne
obvezuje skleniti pogodbe s ponudnikom,
ki ponudi najvišjo kupnino. Prodajalec bo
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upo-
števal ponujeno ceno, način plačila ter dru-
ge elemente ponudbe.

Poslovni prostor v Zagrebu, Radičeva 10,
v izmeri 139,22 m2, ni zemljiškoknjižno ure-
jen, vendar bo prodajalec kupcu izročil do-
kumentacijo (kupoprodajno pogodbo) za ka-
snejšo izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa na
podlagi zakonov oziroma pravnih predpi-
sov Republike Hrvatske.

Prodajna pogodba bo postala veljavna
potem, ko bo na predlog prodajalca Agenci-
ja RS za prestrukturiranje in privatizacijo
izdala ustrezno soglasje v skladu z 2. od-
stavkom 44. člena zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij.

Nepremičnine prodajamo po načelu “vi-
deno – kupljeno”. Prometni davek, druge
dajatve in stroške prenosa lastništva plača
uspešni ponudnik – kupec.

Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po sprejemu obvestila
o izbiri, kupnino pa mora plačati v roku
8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne po-
godbe, v nasprotnem primeru bo pogodba
razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena.
Prevzem nepremičnine bo mogoč takoj po
plačilu celotne kupnine. Vplačana varščina
se šteje v kupnino.

Neuspelim ponudnikom bo vplačana
varščina neobrestovano vrnjena v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb.

Interesenti lahko dobijo dodatna poja-
snila, pregledajo dokumentacijo in si oge-
dajo poslovni prostor po predhodnem dogo-
voru s Slaničem po tel. 062/305-211.

Veletrgovina Vema
export-import d.d. Maribor

Št. 01-029 Ob-400

Srednja šola Krško preklicuje štampilj-
ko okrogle oblike, premera 35 mm. V spod-
njem delu pečata je zaporedna številka 2, z
naslednjo vsebino: REPUBLIKA SLOVE-
NIJA SREDNJA ŠOLA KRŠKO.

Ob-339

Gradis – Tosin Ljubljana, d.o.o., Ljub-
ljana, Letališka 33, preklicuje štampiljko št.
5 pravokotne oblike velikosti 38 x 18 mm z
napisom Gradis TOSIN Ljubljana, d.o.o.

Ob-340

Družba Emona Merkur d.d., Ljubljana,
Šmartinska 130 preklicuje štampiljko pra-
vokotne oblike z naslednjo vsebino: EMO-
NA MERKUR, d.d. Ljubljana, 4, Ljubljana,
Šmartinska 130 in “e” zaščitnim znakom.

Ob-341

Prodajno servisni center Prodaja vozil,
Podljubinj 89F, Tolmin preklicuje homolo-
gacijo: RENAULT CLIO RN 1,4/5V, št. ša-
sije: VF1B57J0515604291, št. homologaci-
je: A 0196522.

Ob-362

Andrej Urbič, Grahovo 20, Grahovo pre-
klicuje potrdilo o usposobitvi za gozdne trak-
toriste, ki ga je pod št. 122/76 izdala takratna
srednja tehniška gozdarska šola Postojna.

Ob-337

Damala TGST d.o.o., Gregorčičeva 3,
Maribor preklicuje žig pravokotne oblike, z
napisom: DAMALA T G S T Maribor, Gre-
gočičeva 3”.

Ob-376

Possehl posebne gradnje, d.o.o. Maribor
preklicuje izdane obračunske čeke št.
5098176, 5098177, 5098179, 5098178,
5098180 izdane 5. 9. 1990.

AVTOHIŠA DREV d. o. o., Drešinja vas
46a, Petrovče, preklicuje uradno potrdilo za
registracijo vozila znamke SEAT, tip: Ibiza 1.
4 SXE, moč 44kW, št. motorja: AEX413525,
št. šasije VSSZZZ6KZVR002859. s-6272

AVTOTRADE d. o. o., Sinja gorica 11,
Vrhnika, preklicuje zavarovalno polico št.
0389578, izdala Zavarovalna družba Adria-
tic. s-6275

Avtomotor d. d., Miklošičeva 5, Celje,
preklicuje potrdilo za registracijo vozila, št.
šasije VF7S1KFXF56188403, Citroen Saxo
1, 41/5V, ECL 3078. s-6159

Barlič Mihael, Loke v Tuhinju 2 B, Laze
v Tuhinju, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 15-0453/04. s-6094

Bernot Franci, Prapreče 21, Lukovica,
preklicuje zavarovalne police št. AO
00214054, AO 00214075, AO 00419450,
ZK 00346448, izdala Zavarovalna družba
Adriatic. s-6243

Dek d. o. o., Sojerjeva 27, Ljubljana,
preklicuje delovno knjižico, izdana na ime
Moličaj Zufa Cesta dveh cesarjev 104 B
Ljubljana. s-62011

Doležal Jendo, Krakovski nasip 18, Ljub-
ljana, preklicuje priglasitveni list z opravil-
no št. 28-1867/94, 30. 12. 1994. s-6237

Doležal Jendo, Krakovski nasip 18, Ljub-
ljana, preklicuje računalniški izpis obrtnega
dovoljenja št. 031225/2863/00-38/1995 z
dne 6. 3. 1995. s-6238

Jazbec Edvard, Florjanska 44 B, Sevni-
ca, preklicuje obrtno dovolenje, št.
038475/0354/00-57/1995. p-6019

Matjan Janko, Cankarjeva 19, Kamnik,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
15-0528/94. p-6075

SCT Strojegradnja, Kavčičeva 66, Ljub-
ljana, preklicuje štampiljko z napisom SCT
STROJEGRADNJA d. o. o. Ljubljana 1.
s-6194

Štuselj Alojz, Ulica Marka Šlajmerja 31,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list. s-6004

Tavčar Mitja, Cankarjeva ulica 4, Dom-
žale, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 15-1138/96. p-6005

Potne listine

Izgubljene listine
preklicujejo

Adrović Bašo, Zvezda 1, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 171563, izdala UE Ljubljana
25. 5. 1992. s-6274
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Bader Tatjana, Steinhalden str. 24/1,
71254 Ditzingen, potni list št. AA 93292.
s-6022

Belcijan Aleksander, Podgorje 115,
Kamnik, potni list št. BA 476744. s-6045

Bister Ivan, Dornava 136, Dornava, pot-
ni list št. AA 262070. p-6008

Bromše Aleksander Saša, Križevci pri
Ljutomeru 130, Križevci pri Ljutomeru, pot-
ni list št. AA 33554. p-6031

Centrih Vogelnik Metka, Kranjska 16,
Radovljica, potni list št. AA 754922. p-6006

Čeplak Mencin Ralf, Belo 19, Medvode,
potni list št. AA 19981, izdala UE Ljubljana
13. 12. 1991. s-6240

Džananović Jasmina, Ulica Slavka Gru-
ma 22, Novo mesto, potni list št. AA
555494. g-6038

Debeljak Ana, Volče 9, Tolmin, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 10317. p-5007

Dominko Cvetko, Gregorčičeva 12 B,
Nova Gorica, potni list št. AA 153049.
p-6102

Fabbro Rajko, Ledine 8, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 52375.
p-6040

Franc Boris, Kovačevci 3, Grad, potni
list št. BA 166835. p-6039

Gorišek Metka, Tržna 3, Ljubljana, pot-
ni list št. AA 446541, izdala UE Ljubljana.
s-6229

Gregorčič Miroslav, Lokev 97, Sežana,
maloobmejno prepustnico, št. AI 016173.
p-6087

Grošelj Jure, Jamova ulica 48, Ljublja-
na, potni list št. AA 169027. s-6019

Hameršak Franc, Trnovska vas 54, Tr-
novska vas, potni list št. BA 150731. p-6079

Holcman Barbara, Glavni trg 14, Ljuto-
mer, potni list št. AA 198397, izdala UE
Ljutomer 29. 6. 1992. s-6151

Holer Benjamin Jožef, Ul. Arnolda To-
vornika 6, Maribor, potni list št. AA 184712.
p-6030

Iličič Branka, Litostrojska 26, Ljubljana,
potni list št. AA 717752. s-6031

Jankovič Bojan, Brezovci 17, Murska
Sobota, potni list št. AA 772540. p-6101

Klobasa Stanko, Tyrševa ulica 4, Mari-
bor, potni list št. BA 503069. p-6038

Kolar Danijela, Ul. Arnolda Tovornika
6, Maribor, potni list št. AA 970532. p-6027

Kolar Danijela, Ul. Arnolda Tovornika
6, Maribor, potni list št. AA 970532. p-6028

Kos Robert, Klavže 25, Tolmin, potni
list št. AA 033826. p-6058

Košar Matjaž, Kettejeva 21, Maribor,
potni list št. AA 136283. p-6104

Kuhar Janez, Na kalu 13, Naklo, potni
list št. AA 704293, izdala UE Kranj 9. 1.
1993. s-6052

Kukec Angela, Breg 42, Polzela, potni
list št. AA 150201. p-6122

Leban Jožef, Stopnik 40, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 10899. p-6081

Lešničar Janez, Hum pri Ormožu 101,
Ormož, potni list št. BA 396366. p-6118

Malnar Franc, Novi kot 12, Kočevje, pot-
ni list št. AA 583676. p-6004

Malnar Majda, Novi kot 12, Kočevje,
potni list št. AA 583677. p-6003

Malnar Simona, Novi kot 12, Kočevje,
potni list št. AA 918840. p-6002

Martić Josip, Brilejeva 15, Ljubljana,
potni list št. BA 43863, izdala UE Ljublja-
na. s-6244

Masanovič Sašo, Puhova 6, Ljubljana,
potni list št. AA 680424. s-6188

Mačus Dragica, Hum 4, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 30182.
p-6080

Mesarič Božidar, Pečke 30 a, Slovenska
Bistrica, potni list št. BA 319870. p-6085

Mesojedec Klojčnik Neža, Glinškova
ploščad 25, Ljubljana, potni list št. AA
44076, izdala UE Ljubljana 9. 1. 1992.
s-6226

Mlekuž Stanislav, Ulica Karla Prežlja 6,
Jesenice, potni list št. AA 375846. p-6055

Mori Danilo, Velka 6, Dravograd, potni
list št. AA 690339. p-6150

Mrhar Tjaša, A. Gabrščka 76, Šempeter
pri G., potni list št. AA 984800. p-6063

Mrhar Vesna, Ulica Andreja Gabrščka
76, Šempeter pri G., potni list št. AA
984801. p-6061

Pavlin Radovan, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, potni list št. AA 69034. p-6147

Pavlin Zdravka, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, potni list št. AA 78136. p-6148

Piber Franc Peter, Sp. Gorje 99/A, Zgor-
nje Gorje, potni list št. BA 65095. p-6146

Piko Anton, Dobrova pri Dravogradu 34,
Dravograd, potni list št. AA 610018. p-6106

Praznik Matjaž, Robindvor 114, Dravo-
grad, potni list št. AA 340196. p-6020

Radmanović Dragan, Dolnja Košana 7,
Postojna, potni list št. AA 097656. p-6037

Resman Roberz, Tomšičeva 7, Sloven-
ska Bistrica, potni list št. AA 867918.
p-6105

Ritoša Tatjana, Vena Pilona 6, Koper,
maloobmejno prepustnico, št. 30001. p-6029

Senožetnik Mitja, Matije Blejca 6, Kam-
nik, potni list št. AA 255929. s-6117

Simić Dragica, V Mlinu 37, Šempeter
pri G., potni list št. BA 81711. p-6060

Slapnik Anica, Motnik 40, Motnik, potni
list št. AA 109501. p-6009

Slejko Mitja, Zalošče 6/a, Dornberk, pot-
ni list št. AA 783832. p-6044

Slejko Mojca, Zalošče 6/a, Dornberk,
potni list št. AA 783831. p-6042

Sofrič Drago, Clevelandska 47, Ljublja-
na, potni list št. BA 66468, izdala UE Ljub-
ljana 22. 6. 1993. s-6252

Stare Katja, Krašnova ulica 5 A, Kranj,
potni list št. AA 923280. p-6026

Studenčnik Marjan, Kajuhova 4, Sloven-
ske Konjice, potni list št. AA 177683.
p-6022

Sunarič Zoran, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, potni list št. AA 589170, izdala UE Ljub-
ljana 16. 11. 1992. s-6191

Šabotič Enes, M. Blejca 16, Kamnik, pot-
ni list št. BA 426540. p-6076

Šabotič Milica, M. Blejca 16, Kamnik,
potni list št. BA 220283. p-6077

Šibav Teja, Neblo 45, Dobrovo, maloob-
mejno prepustnico, št. 46537. p-6084

Šinigoj Barbara, Vrtojbenska cesta 19,
Šempeter pri G., maloobmejno prepustnico,
št. AI 33043. p-6082

Škodnik Štefan, Mala Mislinja 10, Mi-
slinja, potni list št. AA 394862. p-6120

Škrban Maja, Ferkova 18, Maribor, pot-
ni list št. BA 295059. p-6018

Šmid Martina, Troblje 46/A, Slovenj
Gradec, potni list št. AA 996952. p-6121

Šobot Darja, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, potni list št. AA 706820. g-6093

Šobot Tatjana, Ulica Tuga Vidmarja 12,
Kranj, potni list št. AA 705526. g-6092

Šuligoj Mateja, Marija Kogoja 1 d, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
101948. p-6086

Vidic Marjan, Triglavska ul. 26, Ljublja-
na, potni list št. AA 766824, izdala UE Ljub-
ljana 1. 2. 1993. s-6182

Vodopivec Irena, Prvačina 233, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
112498. p-6041

Votek Robert, Bogojina 148, Bogojina,
potni list št. AA 033680. p-6036

Vrečar Lidija, Osojnikova 15 A, Mari-
bor, potni list št. AA 20567. p-6123

Zabret Metod, Bobovek 2 A, Kranj, pot-
ni list št. AA 344448. p-6083

Zgonc Alojzij, Goriče 19 A, Postojna,
potni list št. AA 414709. p-6064

Zobec Boštjan, Pot na breg 12, Solkan,
Nova Gorica, potni list št. AA 153219.
p-6043

Druge listine

Ažman Mirjana, Triglavska 54, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje. g-6081

Anžič Marko, Veršičeva 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35651.
s-6186

Andrejek Simon, Pot na Fužine 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
651800, št. reg. 195714. s-6212

Arčon Radovan, Krožna 41 a, Šempeter
pri G., obveznico, št. 04002 in pripadajoči
kuponi, št. 1 do 5 v višini 445, 00 DEM,
izdani s strani Meblo Jogid. o. o. Nova Go-
rica. p-6137

Avsec Tončka, Hrastulje 41, Škocjan,
spričevalo, izdano leta 1978. g-6005

Avšič Jerca, Savlje 90, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 12093. s-6128

Ašenberger Mateja, Železno 5 D, Žalec,
vozniško dovoljenje. p-6098

Babič Pero, Kol. 1. maj 30, Trbovlje,
spričevalo, št. 29, šolsko leto 1977/78.
g-6009

Bajc Marjetka, Peterčeva 18, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 3429. s-6086

Bajc Primož, Bratov Hvalič 20, Krom-
berk, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izda-
laUE Nova Gorica. p-6068

Bajraktarevič Zoran, Spodnje Pirniče 24
k, Medvode, dijaško mesečno vozovnico,
št. 38970. s-6215

Baler Sanda, UHM 4, Kočevje, dijaško
mesečno vozovnico, št. 5321. s-6078

Ban Alojz, Trg komandanta Staneta 6,
Ljubljana, spričevalo 1. 2. 3. letnika in za-
ključno spričevalo Trgovske šole Brežice,
št 1, izdano leta 1960. s-6064

Banak Petra, Kunaverjeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 26984.
s-6123

Baranja Milan, Sotina 117/D, Rogašov-
ci, zavarovalno polico, št. AO 0385495.
p-6013

Belec Karmen, Stranska vas 17 a, Do-
brava, delovno knjižico. s-6039

Bernot Mojca, Jesenkova ulica 4, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 90989,
S 844565, izdala UE Ljubljana. s-6059
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Bertoncelj Bojan, Virmaše 22, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20819, izdala UE Škofja Loka. s-6228

Bevc Anton, Verače 22, Podčetrtek, li-
stino. p-6092

Bezjak Jože, Strjanci 87, Podgorci, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1946, iz-
dala UE Ormož. g-6164

Bečiri Neđat, Partizanska 19, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-6062

Bizjak Stanislav, Mačkovo naselje 1,
Šenčur, obrtno dovoljenje in odločbo o obrt-
nem dovoljenju št. 26681/1125/00-28/1995,
izdala Obrtna zbornica Slovenije 6. 3. 1995.
s-6233

Božič Urška, Celovška cesta 269, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
180266, S 972097, izdala UE Ljubljana.
s-6242

Bogataj Maja, Ivana Suliča 11, Šempe-
ter pri G., vozniško dovoljenje, kat. BGH,
izdala UE Nova Gorica. p-6109

Bogša Alojz, Cuber 22, Ljutomer, de-
lovno knjižico. p-6103

Bošnjak Darinka, Sela 45 B, Dobova,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 2872, izdala
UE Brežice. p-6001

Bradeško Primož, Celovška cesta 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 846089, št. reg. 846089. s-6024

Brecelj Janez, Vojkova 64, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čol-
na št. 02/13-6566/94, izdalo MPZ RS.
s-6248

Breščak Erik, Vogrsko 5, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, izdala UE
Nova Gorica. p-6111

Bric Matjaž, Ledine 105/A, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje. kat. p-6108

Brilej Franc, Orešje nad Sevnico 12 a,
Sevnica, zaključno spričevalo, št. 155.
p-6052

Brilej Ivan, Orešje 12 c, Sevnica, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 254-22/752.
p-6128

Brvar Marija, Zagorje, letno vozovnico,
št. TO 000033. p-6117

Budimir Kata, Vrtača 5, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 27186. s-6247

Budimlič Hamdija, CKS 18, Litija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 5677. s-6111

Budiselić Rok, Polje cesta V/4, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju, izdano leta 1996.
s-6264

Bunčič Nenad, Dol pri Ljubljani 3, Dol
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. 140564. s-6034

Burnič Djemal, Manžan 35/A, Koper,
priglasitveni list, št. 5331599. g-6089

Buzeti Dušan, Mladinska 54, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 21762. p-6049

Cencič Mojca, Okt. revolucije 19 B, Izo-
la, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstve-
ne šole Piran, letnik 1989/90. g-6011

Cepak Tomaž, Istrska c. 95, Koper, voz-
niško dovoljenje. g-6265

Chitrakar Rajiya, Dunajska 104, Ljub-
ljana, indeks Ekonomske fakultete - podi-
plomski študij IPCE v Ljubljani. 6001

Cizelj Ivan, Cesta na Dobrovo 12, Sev-
nica, spričevalo o zaključnem izpitu Teh-
niške srednje šole Krško. g-6147

Cukijati Tatjana, Grčna 13, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. p-6053

Čaleta Renee Tina, Vojkova 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1023,
izdal LPP. s-6261

Časar Štefan, Mladinska ulica 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. 11001. p-6046

Čebulj Peter, Češnjice 3, Blagovica, za-
ključno spričevalo Poklicne avtomehanične
šole v Ljubljani, izdano leta 1973. s-6015

Čekada Gordana, Gubčeva 13, Ilirska Bi-
strica, delovno knjižico. g-6085

Čeplak Mencin Ralf, Belo 19, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 89042,
S 769446, izdala UE Ljubljana. s-6239

Černuta Luka, Brilejeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
206388, S 1103593, izdala UE Ljubljana.
s-6108

Čop Vesna, Dajnkova ulica 38, Ljublja-
na, spričevalo 3. letnika Trgovske šole v-
Ljubljani, izdano leta 1981. s-6065

Črešnar Petra, Ostrožno 47, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9848. p-6095

Džebič Denis, Kolezijska 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21840, izdal
LPP. s-6060

Debelak Mirjana, Rudija Papeža 34,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S637345, izdala UE Kranj. g-6136

Dedič Mujo, Sr. Dobrava 4, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21984. g-6124

Despotović Snježana, Cesta v Zeleni log
10 A, Ljubljana, delovno knjižico. s-6129

Despotović Snježana, Cesta v Zeleni log
10 A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Kolezija v Ljubljani. s-6130

Devič Ana, Miklošičeva 3, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Ce-
lje. p-6089

Dietner Milan, Menardova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135632, št. reg. 180349. s-6193

Dimc Tonček, Prevoje pri Šentvidu 16,
Lukovica, spričevalo o končani OŠ. g-6087

Dimec Matej, Rjva cesta 2 b, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 35547.
p-6094

Dimitovič Božo, Kosovelova 5, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 12076. p-6133

Djaković Bojana, Gradnikova ulica 1,
Kranj, diplomo Srednje tekstilne šole v Kra-
nju, izdana leta 1996. s-6028

Djukić Miloš, Pečinska ulica 489, Ljub-
ljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1995. s-6189

Djurdjevič Dejan, Komandanta Staneta
32, Medvode, dijaško mesečno vozovnico,
št. 739. s-6033

Dominko Cvetko, Gregorčičeva 12 B,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, izdala UE Nova Gorica. p-6112

Dormiš Dušan, Skubičeva ulica 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
843214, št. reg. 64253. s-6051

Draganovič Enes, Tkalska 3 B, Celje,
listino. p-6135

Drnovšek Matjaž, Orehovica 24, Izlake,
letno vozovnico, šolsko leto 1996/97. p-6011

Drnovšek Urška, Dobrljevo 1, Čemše-
nik, dijaško mesečno vozovnico, št. 4679,
izdal LPP. s-6227

Durmič Vehbija, Savska 34, Domžale,
spričevalo za poklicnega voznika motornih
vozil, št. VIII/436-1983. s-6099

Ermenc Alojz, Meliše 7, Ljubno, delov-
no knjižico, št. 9232. p-6023

Farkaš Vladimir, Prekmurske čete 57,
Črenšovci, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdal Rudarsko šolski center Zagorje ob Sa-
vi št. 6, 25. 6. 1961 in št. 2. g-6266

Feuš Boštjan, Stara cesta 84, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9473.
p-6125

Ficjan Ivanka, Sp. Velovlak 38, Ptuj,
spričevalo SŠC Ptuj J. Lacka Ptuj, letnik
1987. g-6154

Filipčič Marinka, Jurčičeva 10, Brežice,
delovno knjižico. p-6070

Florjanc Jože, Ločica 8, Polzela, listino.
p-6016

Fricelj Jože, Kokarje 5, Nazarje, spriče-
valo o končani OŠ Rečica ob Savinji, izda-
no leta 1963. p-6088

Fujs Damjan, Frankovo naselje 90,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22790, izdala UE Škofja Loka.
s-6058

Furjan Blaž, Krožna 8, Koper, vozniško
dovoljenje, št. 29557. s-6273

Furlanič Vojko, Vojkovo nabrežje 37,
Koper, priglasitveni list za čoln, št.
02/03-1023/82. g-6102

Galun Jožef, delovno knjižico. p-6059
Gašperšič Špela, Delavska cesta 37,

Kranj, vozovnico, št. 479260, izdal Alpe-
tour Škofja Loka. g-6013

Gaćnik Anželjc Irena, Glinškova ploščad
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1051999, št. reg. 203097. s-6106

Gačnik Peter, Brodarjev trg 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 15581,
izdal LPP. s-6255

Glušac Drago, Tbilisijska ulica 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-6158

Gnidica Anton, Lončarska 79, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3167. g-6084

Golob Alojz, Ravne, delovno knjižico,
št. 13432. p-6091

Golobič Gašper, Povšetova 57, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 25118,
izdal LPP. s-6057

Gorenek Erih, Dobrava 11, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu.
g-6070

Gorišek Barbara, Bratov Babnik 24,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
23919. s-6155

Gorišek Metka, Tržna 3, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 150694, S
167300, izdala UE Ljubljana. s-6230

Gotić Boris, Frankovo naselje 172, Škof-
ja Loka, delovno knjižico. s-6020

Gotić Boris, Frankovo naselje 172, Škof-
ja Loka, spričevalo o končani Osnovni šoli
Peter Kavčič v Škofji Loki. s-6222

Gržinič Marina, Česnikova ulica 12,
Ljubljana, diplomo Fakultete za družbene
vede, leta 1985. s-6204

Gradišar Gašper, Sp. Duplje 14, Duplje,
vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-6131

Gregorič Goran, Zgornje Škofije 33,
Škofije, priglasitveni list, opravilna št.
17/ii/3-1439/94. g-6077

Gregorovič Ingrid, Vena Pilona 8, Ko-
per, indeks srednje šole. g-6162

Grum Alja, Ul. Poh. bataljona 139 b,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39875. s-6210
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Habjan Breda Marija, Belca 149, Selca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11307.
g-6075

Hacin Biljana, Privoz 5 a, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35658. s-6104

Hadžič Sanel, Šaranovičeva 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 35381. p-6134

Hohnec Damjan, Chengujska 34, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19224.
s-6231

Honn Tanja, Trebinjska ulica 4, Ljublja-
na, spričevalo o končani OŠ Milana Šušter-
šiča v Ljubljani. s-6196

Horvat Janez, Dolina 9, Puconci, voz-
niško dovoljenje, št. 1104. p-6114

Horvat Venceslava, Pot v dolino 51,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Šole za
medicinske sestre - babice v Ljubljani, iz-
dani na ime Ušeničnik Venceslava. s-6160

Hotić Šukrija, Kamičak 92, Ključ, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne grad-
bene šole - tesar, izdano leta 1982 v Mari-
boru. s-6217

Hovnik Zoran, Rimska pl. 17, Ptuj, potr-
dilo o znanju CPP št. 8863, izdala UE Ptuj.
g-6267

Hočevar Grega, Dvoržakova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 889691, št. reg. 172116. s-6018

Hrastar Tjaša, Brilejeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 8599. s-6112

Hrastovec Jože, Stopnik 22, Vransko, de-
lovno knjižico. p-6145

Hren Klemen, Pot v Jele 4, Borovnica,
preklic zavarovalne police št. Z-3 105570,
Z-3 105572. s-6276

Hribar Matic, Dolenjska cesta 159, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36456,
izdal LPP. s-6262

Hrustanović Edis, Reber pri Škofljici 5,
Škofljica, vozno karto - kombinirana, na
relaciji Škofljica - Ljubljana. s-6153

Hrvatin M., Prade cesta XV 15, Koper,
zavarovalno polico, št. 0396554. g-6079

Hvasti Damijan, Mavčiče 93, Mavčiče,
maturitetno spričevalo Kadetske šole v
Ljubljani, izdano leta 1989. s-6035

Ilešič Danila Marijana, Maroltova ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 320675, št. reg. 45210. s-6119

Istogu Shkelzen, Poluža, Glogovac,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424449087.
s-6206

Ivanovič Nataša, Ljubljana, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 9107. s-610’0

Jankovič Bojan, Brezovci 17, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. - 6921. p-61116

Jarc Janez, Novosadska ulica 18, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 147560,
S 392271, izdala UE Ljubljana. s-6056

Jelen Edvard, Andraž 15, Polzela, za-
ključno spričevalo poklicne šole za voznike
motornih vozil. g-6063

Jeraj Miha, Valburga 82, Smlednik, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3364. s-6156

Jereb Venčeslav, Tičnica 5, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 795.
s-6002

Jernejšek Janko, Podšmihel 7, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
964231. p-6073

Jesenšek Iztok, Rožna dolina c. XIII 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1052137, št. reg. 146783. s-6044

Jožef Knez, Vodiško 7, Rimske Toplice,
spričevalo o končani OŠ. p-6035

Jordan Boštjan, Raka 41, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 13196. p-6045

Jošt Karla, Gerbičeva ulica 47, Ljublja-
na, delovno knjižico. s-6055

Judež Katarina, Ples 4, Domžale, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31983. s-6042

Jurca Karmen, Dolomitskega odreda 23,
Postojna, indeks Upravne šole v Novi Gori-
ci, šolsko leto 1982/83, izdan na ime Blaško
Karmen. g-6068

Kaisersberger Milan, Mestni vrh 90, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
27437, izdala UE Ptuj. g-6073

Kapla Monika, Mencingerjeva ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 152516, S 813918, izdala UE Ljubljana.
s-6220

Kaplan Jože, Laze 2, Rob, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 1474, za relacijo Rašca
Ljubljana. s-6221

Kavšek Igor, Šolska 9, Lucija, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 9772. g-6074

Kavčič Dušan, Pod griči 59, Žiri, uradno
izkaznico, št. 368, izdalo Ministrstvo za pra-
vosodje. s-6091

Kačičnik Anton, Loče 15, Loče pri Polj-
čanah, spričevalo, št. 42/90. p-6129

Kemperl Marija, Zgornje Stranje 46 B,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4962, izdala UE Kamnik. s-6040

Kerbec Dušan, Javornik 24, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 13576, izdala UE Ravne. g-6076

Kerin Helena, Milčinskega 14, Celje,
spričevalo. p-6074

Kečalović Edin, Mlinska pot 22, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33897.
s-6134

Kijajič Ivan, Razgledna pot 24, Anka-
ran, vozniško dovoljenje, št. 8803, izdala-
UE Koper. g-6008

Klanšek Henrik, Farčnikova 58, Zagor-
je, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
9325. p-6067

Klemenčič Anja, Pod lipami 41, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11359.
s-6197

Klemenčič Robert, Petelinjek 31, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
25628. g-6072

Knez Tatjana, Zasip, Rebr 2, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 18887. g-6007

Kocjančič Gregor, Mošenik 11, Morav-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
196374, izdala UE Domžale. s-6047

Kocuvan Franc, Šovjak 52, Videm ob
Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 10968. p-6048

Koman Kristina, Langusova 31, Radov-
ljica, vozovnico, št. 517723, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-6006

Konkolič Emil, Černelavci, Gorička 2,
Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
17315, ser. št. 545. p-6051

Korent Bojana, Štumčeva 4, Slovenska
Bistrica, diplomo Srednje šole tiska in pa-
pirja v Ljubljani. g-6172

Korošec Zlatko, Črešnjevec 34, Sloven-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 15043. g-6012

Kosi Franc, Trgovišče 62, Velika Nede-
lja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7035.
g-6103

Kovač Andreja, Pečarjeva 7 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39903.
s-6141

Kovačič Janez, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 80133, S 217673, izdala UE Ljubljana.
s-6259

Kovačič Milena, Nova vas 66, Nova vas,
zaključno spričevalo, šolsko leto 1963/64,
izdano na ime Luzar Milena. g-6150

Kozel Franc, Draženci 46 a, Ptuj, listino.
g-6036

Košnik Weithauser Janina, Mencinger-
jeva 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 600487, št. reg. 26565, izdala
UE Kranj. g-6132

Košuta Aleš, Brunov drevored 6 a, Tol-
min, dijaško mesečno vozovnico, št. 40768.
s-6208

Kranjc Janez, Ločič 6, Trnovska vas, po-
trdilo o znanju CPP, št. 7463, izdala UE
Ptuj. g-6176

Krašovec Anton, Grumova cesta 9,
Šmartno pri Litiji, spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne avtomehanske šole v Ljub-
ljani, izdano leta 1971, št. 3167. s-6260

Kremžar Luka, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1012048, št. reg. 186328. s-6027

Kristan Robert, Cankarjeva 24, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-6133

Kristan Roman, Popovičeva 26, Celje,
zavarovalno polico. p-6144

Krstić Kićan, Zaloška cesta 76 A, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567813, št. reg. 84754. s-6174

Krt Rudolf, Ulica Janeza Puharja 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
41039, S 288175, izdala UE Kranj. s-6048

Lalović Dimitrije, Hudovernikova ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010797, št. reg. 44994. s-6023

Lavrič Suzana, Ig 63, Ig, spričevalo o
končani OŠ Janeza Levca. s-6205

Lebar Viktorija, Jana Baukarta 19, Lju-
tomer, spričevalo, št. 6, izdano leta 1972.
p-6072

Lekan Franc, Kužljevec 13, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2344.
s-6105

Lekše Boštjan, Groblje 13, Šentjernej,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje šole v
Brežicah. s-6207

Lesar Gnidovec Erna, Železniška 4,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 28868, izdala UE Domžale. s-6218

Lesjak Franc, Trobelno 4, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15484.
s-6192

Lesjak Lidija, Stara 22, Murska Sobota,
delovno knjižico, reg. št. 58789, ser. št.
0214319. p-6014

Lesjak Simon, Lipje 58, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 358166.
p-6057

Limanovski Adži, Mal Papradnik, De-
bar, zavarovalno polico, št. 0430642.
s-6110

Lisec Vili, Bobovo 13, Ponikva, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 8876. p-6056

Ljubelšek Niko, Ulica Milana M. 33, Ra-
deče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
39851, izdala UE Laško. p-6096

Ljubič Valerija, Muzejski trg 4, Celje,
spričevalo. g-6168

Logar Robert, Šarhova 30, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 31449. s-6055

Lončar Valter, Ob železnici 2, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 9892. p-6130
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Lozej Ivan, Sejmiška pot 10, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4809.
p-6127

Lubej Franc, Vrbno 52/B, Šentjur, spri-
čevalo, št. 762 PKMŠ. p-6131

Maiti Martin, Selo 33/a, Črniče, vozniško
dovoljenje, št. S 636014/12197. g-6088

Majcen Branimir, Gmajna 24/a, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika šole za proda-
jalce, šolsko leto 1977/78. g-6171

Majhen Aleš, Petišovci, Spodnja 4, Len-
dava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
12900. p-6100

Mandič Milanka, Cvišlerji 29 a, Kočev-
je, zaključno spričevalo Trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1995. s-6157

Marn Miha, Trinkova 10, Ljubljana, in-
deks Filozofske fakultete v Ljubljani.
s-6090

Martinc Nina, Bratov Učakar 52, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5765.
s-6144

Matič Zlatimir, Gosposka ulica 3, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
633033, št. reg. 42261. s-6003

Matliev Darinka, Gorkičeva ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime
Prošič Darinka. s-6223

Meglič Stanislav, Podljubelj 90, Tržič,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil Ježica, izdano leta
1970. s-6219

Metež Tanja, Pristava pri Polh. Gradcu
19, Polhov Gradec, dijaško mesečno vozov-
nico, št. 33522. s-6098

Mezga Mijo, Cvetna 67, Celine, spriče-
valo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole v Ljubljani, izdano leta 1982, poklic
tesar. s-6050

Mihelač Helga, Volkmerjeva 5, Ptuj, za-
ključno spričevalo srednje naravoslovno
matematične  šole,  izdano  leta  1990.
g-6127

Mohar Anica, Krka 8, Novo mesto, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 209. g-6083

Mostar Tomaž, Galjevica 79, Ljubljana,
spričevalo 1. 2. in 3. letnika Center strokov-
nih šol - poklicne avtomehanične šole .
s-6184

Mrhar Vesna, Andreja Gabrščka 76,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
B, izdala UE Nova Gorica. p-6069

Mršnik Albin, Lugan 6, Portorož, delov-
no knjižico. g-6169

Mugerli Marko, Cesta revolucije 8, Jese-
nice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1046691, št. reg. 22601. p-6099

Muha Franc, Horjul 49, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 135070. št. reg.
168749. s-6107

Mumlek Jakob, Hudourniška pot 15,
Ljubljana, delovno knjižico. s-6195

Murko Andrej, Benedičičeva pot 5,
Kranj, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Lo-
ka. g-6010

Mustafa Špejtim, Rakovniška 6 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7553.
s-5096

Naraglav Andreja, Tbilisijska 38, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-6032

Nemanič Jože, Boldraž, Metlika, spriče-
valo o zaključnem izpitu Avtomehanične šo-
le v Ljubljani, izdano leta 1968. s-6062

Novak Branislava, Cesta 1. maja 67,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1140963, št. reg. 45199. g-6180

Novinšek Rok, Župančičeva 14, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7676,
izdal LPP. s-6253

Ogulin Slavko, Postaja 33, Mirna peč,
spričevalo 2. letnika SŠG Novo mesto.
g-6166

Omerzel Rok, Na jami 5, Ljubljana, spri-
čevalo o zaključnem izpitu, izdala Srednja
trgovska šola v Ljubljani leta 1994. s-6114

Oraščanin Sead, Jelovška c. 10, Bohinj-
ska Bistrica, listino. g-6151

Panker Alojz, Cankarjeva 58, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, iz-
dala UE Nova Gorica. p-6110

Paratušič Abid, diplomo, izdala Srednja
gradbena šola Ivana Kavčiča v Ljubljani
leta 1984. s-6245

Pernek Dušan, Zg. Grušovje 63 a, Pod-
lehnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
35111. g-6177

Pernek Mirko, Cirkovce 27, Cirkovce,
delovno knjižico, reg. št. 47870, izdala UE
Ptuj. p-6107

Perovšek Marko, Vikrče 1, Šmartno, za-
varovalno polico, št. 0419696A. s-6061

Petrovski Mladen, Gotovlje 59, Žalec,
spričevalo o zaključnem izpitu CSŠ Vele-
nje-TEŠ Šibki tok, št. 423, izdano leta 1983.
g-6269

Pešič Tijana, Celovška 140, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico št. 557, izdal
LPP. s-6046

Pečjak Martina, Pijava Gorica 93, Škof-
ljica, dijaško izkaznico, izdal Center stro-
kovnih šol. s-6142

Pinter Franc, Topol 13 A, Nova vas, za-
varovalno polico, št, 0321173. g-6135

Pirc Alenka, Krško, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 13511. p-6141

Pirc  Mitja,  Vrh 9,  Boštanj,  delovno
knjižico, reg. št. 13601, ser. št. 403002.
p-6142

Pirnat Matevž, Brodarjev trg 15, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, izdal
LPP. s-6232

Pirš Danilo, Črešnjevci 227, Gornja Rad-
gona, maturitetno spričevalo srednje šole
Murska Sobota, šolsko leto 1975/76. p-6012

Platovšek Tilen, Prušnikova 13, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613558, št reg. 194171. s-6097

Plavčak Branko, Polžanska vas 2, Šmar-
je pri Jelšah, delovno knjižico. p-6136

Plestenjak Tanja, Gabrje 51, Dobrova,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2048, izdal
LPP. s-6049

Plevnik Matija, Kozjanskega odreda 5,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 36386.
p-6010

Podkrajšek Aleš, Endliherjeva 2, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5421.
s-6185

Podlogar Branka, Brezovica 35, Šmar-
ješke toplice, spričevalo zaključnega izpita
Ekonomske srednje šole, izdano na ime Lin-
dič Branka. g-6082

Pogorevc Ervin, Arclin 86, Vojnik, voz-
niško dovoljenje, št. 40026. p-6015

Polak Rudolf, Gregorčičeva 29, Bled, in-
deks, Fakulteta za strojništvo v Ljubljani
leta 1992. s-6246

Polanc Tjaša, Rašiška 16, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34777. s-6214

Potočnik Anton, Ulica Poh. bataljona,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 6913. g-6071

Potočnik Mitja, Brilejeva 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33939.
s-6161

Praznik  Matjaž,  Robindvor  114,  Dra-
vograd, vozniško dovoljenje, št. 5231.
p-6021

Prek Danica, Brest 46, Ig, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. S 934835, št. reg.
63733. s-6014

Prelc Darja, Gornja Košana 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12288,
izdala UE Postojna. p-6140

Prizmič Mitja, Mlinarska pot 5, Novo
mesto, delovno knjižico, reg. št. 39529, ser.
št. 0308712. g-6148

Purkart Aleš, Kopališka ulica 1 A, Vrh-
nika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13110. s-6187

Radakovič Mirko, Cesta 1. maja 35,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39916, izdala UE Kranj. g-6122

Rajh Jože, Valvazorjeva ulica 64, Celje,
spričevalo 8. razreda OŠ Celje. s-6030

Rehberger Janko, Zupančičeva 8, Vele-
nje, spričevalo o zaključnem izpitu
Avtomehanične šole , izdano leta 1977.
p-6090

Repar Simon, Cesta na Ostrožno 83, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BC, št. 41667.
p-6119

Ribič Primož, Marinovševa 23, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 39621.
s-6209

Rifelj Tamara, Paderšičeva 6, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
33570, izdala UE Novo mesto. g-6126

Rigler Marjeta, Ulica marka Šlajmerja
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 390473, št. reg. 25636. s-6095

Risman Denis, Partizanska 41, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20253, izdala UE Škofja Loka. s-6054

Romih Marjan, Vrbno 29, Štore, spriče-
valo o zaključnem izpitu, št. 134. p-6033

Ružič Romana, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
82018, S 734273, izdala UE Ljubljana.
s-6249

Ružič Romana, Pot na Fužine 39, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0389512 A,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-6250

Rus Milan, Mestni trg 35, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2111, izdala UE Škofja Loka. s-6137

Sarić Ranko, Zadobrovška cesta 22 B,
Ljubljana, delovno knjižico. s-6145

Seliger Tomaž, Prušnikova 54, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 30995,
izdal LPP. s-6268

Senegačnik Olga, Rove 12, Frankolovo,
delovno knjižico. p-6034

Sijamhodžić Sead, Djakovičeva cesta 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne avtomehanske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1983. s-6053

Simonič Tanja, Cesta IX korpusa 1, Idri-
ja, vozniško dovoljenje, št. 7034. p-6032

Sintič Martin, Veniše 47, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 11211, izdala UE Krško. p-6152

Skok Jure, Št. Jurij 44, Grosuplje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34558. s-6140

Slabanja Bojan, Černetova ulica 5/a,
Ljubljana, spričevalo I. letnika Srednje elek-
trotehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1979. s-6216
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Smerdelj Domen, Novo polje cesta
XXI/4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1995. s-6235

Smrdelj Valter, Bazoviška 44, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpi-
tu, št. 240. g-6175

Smrekar Anton, Dolomitskega odreda
23, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 8284. p-6124

Snij Feliks, Dunajska c. 397, Ljubljana,
zavarovalni polici, št. 377685 in 377686.
s-6109

Stergar - Tomec Veljka, Cankarjeva 42,
Nova Gorica, zaključno spričevalo Trgov-
ske šole v Novi Gorici, šolsko leto 1970/71.
g-6170

Stojkovič Latinka, Gornji trg 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11524. s-6139

Stopar Nikolič Duša, Jakčeva ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. s-6029

Strauss Karl Silvester, Stojnci 136/e,
Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BGE,
št. 27178, izdala UE Ptuj. g-6178

Strobnik Aleš, Tomšičeva 53, Velenje,
spričevalo Centra strokovnih šol Velenje,
izdano leta 1991. p-6078

Svetek Matija, Sadinja vas 81, Dobru-
nje, dijaško mesečno vozovnico, št. 30506.
s-6138

Šarić Dragan, Savska cesta 42, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 43980,
S 806355, izdala UE Kranj. s-6234

Šaver Veronika, Semič 1 B, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9351, izdala
UE Črnomelj. p-6025

Šercer Miha, Šlosarjeva ulica 10 A, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1594.
s-6121

Šibilja Franc, Florjanska 37 a, Sevnica,
delovno knjižico, reg. št. 15064. p-6071

Šikurica, Milčinskega 2, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. B, št. 35771 B. p-6132

Šinko Roman, Murski Petrovci 7, Mur-
ska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 28123.
p-6066

Širaj Franc, Nova vas 61, Nova vas, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5036, izda-
la UE Cerknica. s-6256

Škerget Vasilija, Primož na Pohorju 19 a,
Vuzenica, dijaško mesečno vozovnico, št.
13700, izdal LPP. s-6257

Škerjanc Darko, Kraška ulica 2/a, Izola,
zaključno spričevalo. g-6173

Škerlič Mavrizio, Pahorjeva 63, Koper,
delovno knjižico. g-6271

Šobat Nikola, Pod lipami 60, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 17138, iz-
dal LPP Ljubljana. s-6181

Špacapan Irena, Ledine 53, Nova Gori-
ca, indeks Administrativne šole. g-6118

Šparovec Metka, Menardova ulica 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010725, št. reg. 169530. s-6025

Špes Ignac, Poljska pot 2, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 12386. p-6093

Štamcar Peter, Stražarjeva ulica 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu-
Srednje elektro šole, izdano leta 1984 v
Ljubljani. s-6251

Štiblar Stanislav, Celovška cesta 138,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
364291. s-6198

Štrovs Aleš, Jurčkova cesta 33, Ljublja-
na, indeks Pravne fakultete v Ljubljani.
s-6203

Šturm Tina, Novo Polje cesta XIII 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 891345, št. reg. 180141. s-6016

Šuštar Nataša, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024577, št. reg. 205647. s-6202

Terčič Andraž, Spodnji Rudnik 1/26,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38559, izdal LPP. s-6258

Timpran Boštjan, Vinska gora 6, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
452994. p-6024

Tišler Luka, Šmartinska cesta 226, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
88994, št. reg. 199227. s-6101

Tomič Djoka, Zg. Obrež 16, Artiče, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje gostinske
šole v Novem mestu. g-6143

Tramšek Vlado, Strmec 41, Rogatec, za-
varovalno polico, št. 379044. g-6149

Trbovc A., Kresinji vrh 7, Tržišče, de-
lovno knjižico, št. 10763. p-6143

Trdan Tilen, Čufarjeva ulica 3, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097025, št. reg. 213859. s-6213

Trdin Monika, Hladnikova cesta 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545568, št. reg. 143539. s-6152

Trobec Edmund, Gradnikova ul. 3, Se-
žana, zavarovalno polico št. 1-AO-01
0382042. g-6270

Trunkelj Sašo, Dolenjska cesta 60, Ljub-
ljana, indeks Poslovodske šole v Ljubljani.
s-6120

Turk Alojz, Resljeva1, Kost. /Krki, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7528.
p-6149

Umek Blaž, Zaletelova 3, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 22841.

Uršič Katja, Miren 227/A, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Nova Gorica. s-6113

Uršič Tomaž, Zagorica nad Kamnikom 8
c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 8996, izdala UE Kamnik.
s-6017

Vardjan Sašo, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 41407.
s-6067

Velner Mojca, Ciril Metodova 12, Mur-
ska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole V Mariboru, izdano leta 1994.
p-6126

Verbošt Boris, Apače 192, Apače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7342. p-6065

Veselič Slavko, Gorišnica 161, Gorišni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. F, št. 20539.
g-6179

Vezjak Robert, Cesta Krimskega odreda
114, Vrhnika, delovno knjižico. s-6190

Vider Silvo, Ihanska cesta 26, Domžale,
spričevalo o končani Osnovni šoli Komen-
da Moste, izdano leta 1973. s-6236

Vidic Tadej, Čopova 2, Lesce, vozovni-
co , na relaciji Lesce - Radovljica. g-6146

Vidonja Darja, Majde Vrhovnikove 30,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10288, izdal LPP. s-6241

Vogrin Andrej, Lendavska 45, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 31404.
p-6115

Vogrinec Miran, Mihovci 10 B, Velika
Nedelja, delovno knjižico, reg. št. 1894 SA
7032 . p-6139

Vojir Veronika, Agrokombinatska 4,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25111. s-6200

Voroš Bernarda, Gregorčičeva 15, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 24573. p-6138

Votek Robert, Bogojina 148, Bogojina,
vozniško dovoljenje, št. 18673. p-6047

Vrabec Marko, Rimska cesta 16, Ljub-
ljana, diplomo Srednje ekonomsko in nara-
voslovne šole Rudolfa Maistra Kamnik, iz-
dana leta 1986. s-6199

Zabukovšek Karmen, Žiče 70 b, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 9868. p-6097

Zadnikar Anton, Zalog pri Goričah 10,
Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 959295, št. reg. 24345. g-6125

Zagorac Saša, Clevelandska 29, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 5995.
s-6116

Zajc Janko, Podbukovje 19, Krka, vozno
karto, št. 464. s-6165

Založnik Irenca, Pod jezom 38, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 272953. s-6043

Zehić Almir, Ob studencu 19 a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4777.
s-6183

Zelinka Urban, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 397693
7PR, veljavnost od 29. 4. 1996-29. 4. 1997,
izdala Zavarovalna družba Adriatic. s-6224

Zlosel Anton, Mala Bukovica 37, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
verske šole Želimlje. g-6167

Zore Danica, Roje pri Trebelnem 12,
Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št, 564520. s-5115

Zudic Natalia, Budičinova 6, Piran, spri-
čevalo o končani OŠ z italijanskim učnim
jezikom v Piranu. g-6080

Zupanc Branka, Prušnikova ulica 34,
Maribor, indeks Filozofske fakultete v Ljub-
ljani. s-6211

Zupanič Darko, Dupleška cesta 34, Ma-
ribor, diplomo Kadetske šole v Ljubljani,
izdana leta 1986. s-6026

Žabič Blanka, Steletova 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23495, iz-
dal LPP Ljubljana. s-6263

Žagar Mojca, Povlje 8, Golnik, vozovni-
co, izdal Alpetour, na ime Žagar Janez.
g-6069

Žekš Jože, Stara 8, Murska Sobota, voz-
niško dovoljenje, št. 21214. p-6050

Željeznov Živa, Riharjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 172220,
S 514690, izdala UE Ljubljana. s-6021

Žerdin Boštjan, Rusjanov tzrg 1, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
972862, št. 180085. s-6041

Žižek Slavko, Hotiza 36 a, Lendava, spri-
čevalo o zaključnem izpitu. g-6163

Žižmond Marino, Prešernova 14, Dorn-
berk, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, iz-
dala UE Nova Gorica. p-6054

Žulič Marjan, Kajuhova 15, Postojna, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 14166, izdal
LPP. s-6225

Žumer Zlatko, Leznerjeva 2, Celje, in-
deks Srednje zdravstvene šole Celje.
p-6017
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