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Sodni register

NOVO MESTO

Rg-3800

Temeljno sodišče v Novem mestu, enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00499 z dne 30. 6. 1994 pri subjektu
vpisa RINA, Trgovsko podjetje z meša-
nim blagom, Dragatuš, d.o.o. pod vložno
št. 1/00452/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5312167
Firma: RINA, trgovsko podjetje z me-

šanim blagom, Dragatuš, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,574.800 SIT
Ustanoviteljica: Štefanič Katarina, Dra-

gatuš, Dragatuš 22, vstop 26. 1. 1990, vlo-
žek 1,572.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3801

Temeljno sodišče v Novem mestu, enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/02267 z dne 13. 12. 1994 pod št. vložka
1/03720/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 5877989
Firma: BRADAČ SECURITY & Co.,

varovanje oseb in premoženja, d.n.o.
Skrajšana firma: BRADAČ SECURITY

& Co., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Novo mesto, Kočevarjeva ulica 2
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Bradač Matija in Bradač

Marjeta, oba Novo mesto, Župnca 6, vstopi-
la 29. 11. 1994, vložila po 1.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Bradač Matija, imenovan 29. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Bradač Marjeta, imenovana 29. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev kot namestni-
ca direktorja.

Dejavnost družbe je: poizvedovalne de-
javnosti in varovanje, razen poizvedovalne
dejavnosti in brez dejavnosti zasebnih de-
tektivov.

Rg-3802

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01087 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa VRTNARSTVO, pro-
izvodnja in trgovina, Straža, d.o.o., No-
vomeška 81, Straža, pod vložno št.
1/01204/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala z last-

nimi sredstvi, razširitev dejavnosti in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5405092
Osnovni kapital: 2,356.000 SIT
Ustanovitelji: Slivnik Janez, Straža, No-

vomeška cesta 81, vstop 10. 8. 1990, vložek
1,178.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Slivnik Danica, Straža, Novomeška cesta
81, vstop 10. 8. 1990, vložek 1,178.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se razširi še za: go-
stinske storitve: nastanitve, prehrane, krč-
me, bari, točilnice; prevoz blaga in potni-
kov v cestnem prometu.

Dejavnost družbe odslej glasi: poljedel-
stvo, od tega: proizvodnja cvetja, okrasnih
rastlin, dreves, lončnic, pridelovanje zele-
njave (solata, paprika, paradižnik, krompir,
kumare, korenje), vzgoja sadik zelenjave in
okrasnega grmičevja, izdelovanje predme-
tov iz naravnega in umetnega cvetja (venci,
ikebane, šopki), izdelava lesenih vrtnih gar-
nitur; izdelava projektov za zunanje uredi-
tve okolice; zasaditev zelenic in parkov;
vzdrževanje zelenic, parkov in rekreacijskih
površin; urejanje grobov in spominskih obe-
ležij; zasaditev zunanjih in notranjih korit;
dovoz zemlje in humusa za ureditev objek-
tov; trgovina na drobno z neživilskimi proi-
zvodi; gostinske storitve: nastanitve, pre-
hrane, krčme, bari, točilnice; prevoz blaga
in potnikov v cestnem prometu.

Rg-3803

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 94/01833 z dne 15. 3. 1995 pri
subjektu vpisa TRI–K, proizvodnja, trgo-
vina na debelo in drobno, gostinstvo in
storitve, Dvor, d.o.o., Dvor 60, Dvor, pod
vložno št. 1/02772/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega kapi-
tala z novimi vložki, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5712530
Osnovni kapital: 1,570.385 SIT
Ustanovitelj: Košmerl Boris, Dvor, Dvor

60, vstop 5. 12. 1992, vložek 1,570.385 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3804

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01638 z dne 15. 3. 1995
pri subjektu vpisa INTERTOUR, podjetje
za špedicijo in cestni transport, Straža,
d.o.o., Potok 22, Straža pri Novem mestu,
pod vložno št. 1/01429/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo in uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5438829
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Brajer Dušan, Straža pri

Novem mestu, Potok 22, vstop 21. 11. 1990,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana dne 15. 3. 1995: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; trgovina
s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgo-
vina na drobno z motornimi gorivi; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov (bari); 6024 Cestni
tovorni prevoz; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

Rg-3805

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01669 z dne 14. 3. 1995
pri subjektu vpisa BB COMMERCE, zu-
nanja trgovina in mednarodna špedicija,
Otok, d.o.o., Otok 24, Gradec, pod vložno
št. 1/01061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z last-
nimi sredstvi, spremembo družbenikov za-
radi odsvojitve vložka, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5381096
Osnovni kapital: 1,600.000 SIT
Ustanovitelj: Brinc Julij, Gradac, Otok

št. 24, vstop 4. 6. 1990, vložek 1,600.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bradica
Velimir, izstop 13. 5. 1994.

Rg-3806

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01700 z dne 2. 3. 1995
pri subjektu vpisa MANJA, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Metlika, Trdi-
nova pot 2a, Metlika, pod vložno št.
1/02218/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5582512

Rg-3807

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01604 z dne 20. 3. 1995
pri subjektu vpisa NJUKI, proizvodnja in
inženiring, Črnomelj, d.o.o., Sadež 16, Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/01645/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki, spremem-
bo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5480221
Osnovni kapital: 1,565.370 SIT
Ustanovitelj: Jurman Branko, Črnomelj,

Sadež 16, vstop 14. 1. 1991, vložek
1,565.370 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se dopolni z naslednji-
mi dejavnostmi: izdelava in popravilo lese-
nih predmetov; storitve na področju grafič-
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nih dejavnosti; druge osebne storitve in sto-
ritve gospodinjstvom; druge neomenjene
storitve.

Dejavnost družbe odslej glasi: kovinsko
predelovalna dejavnost; proizvodnja elek-
tričnih in elektrotehničnih strojev in naprav;
drobna kovinska galanterija; proizvodnja
kartonske emblaže; predelava kemičnih iz-
delkov; izdelava predmetov iz plastičnih
mas; proizvodnja semen in sadik (zdravilna
zelišča); inženiring; neomenjene storitve na
področju prometa; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkcije prometa blaga in stori-
tev; storitve reklame in ekonomske propa-
gande; ekonomske, organizacijske in tehno-
loške storitve; turistično posredovanje; dru-
ge nastanitvene storitve; druge gostinske
storitve; trgovina na debelo in drobno z ži-
vilskimi in neživilskimi proizvodi; komisij-
ski posli na področju prometa blaga in stori-
tev; uvoz in izvoz živilskih in neživilskih
proizvodov; zastopanje tujih firm; izdelava
in popravilo lesenih predmetov; storitve na
področju grafične dejavnosti; druge osebne
storitve in storitve gospodinjstvom; druge
neomenjene storitve.

Rg-3808

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01897 z dne 4. 4. 1995
pri subjektu vpisa BETONAL, proizvod-
nja, trgovina, zunanjetrgovinski promet,
d.o.o., Trebnje, Kolodvorska 1, Trebnje,
pod vložno št. 1/01409/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5432740
Osnovni kapital: 1,752.000 SIT
Ustanovitelj: Golub Darko, Šmartno v

Rožni dolini, Rožni vrh 27, vstop 25. 9.
1990, vložek 1,752.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3809

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01537 z dne 10. 4. 1995
pri subjektu vpisa ATM GRAF, projekti-
ranje, inženiring, trgovina in poslovne
storitve, Metlika, d.o.o., Dragomlja vas
28, Suhor, pod vložno št. 1/02048/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala, dejavnosti, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5568315
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kočevar Anton in Koče-

var Minka, oba Suhor, Dragomlja vas 28,
vstop 1. 10. 1991, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dosedanja dejavnost družbe se razširi z
naslednjimi dejavnostmi: storitve fotokopi-
ranja in druge grafične storitve; izvajanje
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del
pri novogradnjah, rekonstrukcijah, adapta-
cijah in vzdrževanju v gradbeništvu; vred-
notenje nepremičnin in podjetij; projektira-
nje, inženiring in montaža notranje opreme;
proizvodnja cvetja, okrasnih rastlin in vrt-
nin in izdelava vseh vrst cvetličnih aranž-
majev; izdelava projektov zunanje in horti-
kulturne ureditve, urejanje naselij in prosto-

ra; poslovno-administrativne storitve in sve-
tovanje; izdelovanje in prodaja izdelkov do-
mače in umetne obrti; organiziranje semi-
narjev, tečajev in drugih oblik izobraževa-
nja.

Dejavnost družbe odslej glasi: projekti-
ranje in izdelava investicijsko tehnične do-
kumentacije; inženiring v gradbeništvu; po-
sredovanje in svetovanje pri nakupu in pro-
daji nepremičnin; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di; zastopanje in posredovanje v prometu
blaga in storitev; komisijska prodaja neži-
vilskih proizvodov; turistično posredovanje
– turistični urad; gostinske storitve nastani-
tve; usluge avtomatske obdelave podatkov,
marketing na področju gradbeništva, stori-
tve reklame in ekonomske propagande; od-
kup, predelava in prodaja zelišč in gozdnih
sadežev; storitve fotokopiranja in druge gra-
fične storitve; izvajanje gradbenih, obrtniš-
kih in instalacijskih del pri novogradnjah,
rekonstrukcijah, adaptacijah in vzdrževanju
v gradbeništvu; vrednotenje nepremičnin in
podjetij; projektiranje, inženiring in monta-
ža notranje opreme; proizvodnja cvetja,
okrasnih rastlin in vrtnin in izdelava vseh
vrst cvetličnih aranžmajev; izdelava projek-
tov zunanje in hortikulturne ureditve, ureja-
nje naselij in prostora; poslovno-administra-
tivne storitve in svetovanje; izdelovanje in
prodaja izdelkov domače in umetne obrti;
organiziranje seminarjev, tečajev in drugih
oblik izobraževanja.

Rg-3810

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01244 z dne 15. 2. 1995
pri subjektu vpisa INES – storitve in trgo-
vina, d.o.o., Hrast pri Vinici, Hrast pri
Vinici n.h., Vinica, pod vložno št.
1/03006/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5795206
Osnovni kapital: 1,660.000 SIT
Ustanoviteljica: Severinski Marija, Vi-

nica, Hrast pri Vinici 25/a, vstop 11. 1. 1993,
vložek 1,660.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi za: čiščenje
poslovnih prostorov in ostalih površin; za-
stopanje in posredovanje v prometu blaga
in storitev s tujino; zastopanje tujih firm;
gostinske storitve prehrane.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z živilskimi in neži-
vilskimi proizvodi po nomenklaturi vseh tr-
govskih strok; posredovanje, zastopanje in
komisijski posli v prometu blaga in storitev;
storitve stanovanjskega upravljanja; za-
ključna in obrtna dela v gradbeništvu; proi-
zvodnja pohištva iz lesa; proizvodnja emba-
laže in galanterije iz lesa; proizvodnja lese-
nih gradbenih elementov; prevoz blaga v
cestnem prometu doma in s tujino; ostala
predelava gume in plastičnih mas; ostale
gostinske usluge – bife, bar; zastopanje do-
mačih in tujih firm; zastopanje in posredo-
vanje v prometu blaga in storitev s tujino;
čiščenje poslovnih prostorov in ostalih po-
vršin; zastopanje in posredovanje v prome-
tu blaga in storitev s tujino; zastopanje tujih
firm; gostinske storitve prehrane.

Rg-3811

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01865 z dne 22. 3. 1995
pri subjektu vpisa TISA, proizvodnja in
storitve, d.o.o., Črnomelj, Lokve 7/b, Čr-
nomelj, pod vložno št. 1/02307/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala z novimi vložki in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5629314
Osnovni kapital: 1,598.000 SIT
Ustanovitelj: Šimec Stanko, Črnomelj,

Cesta belokranjskega odreda 3, vstop 4. 2.
1992, vložek 1,598.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Rg-3812

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01583 z dne 10. 3. 1995
pri subjektu vpisa STERLE, proizvodnja
in servis kmetijske in gozdarske mehani-
zacije, d.o.o., Dol. Ponikve 1, Trebnje, pod
vložno št. 1/00398/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča povečanje osnovnega ka-
pitala iz sredstev družbe, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5309158
Osnovni kapital: 1,852.000 SIT
Ustanovitelj: Sterle Ivan, Ljubljana, Gor-

jančeva ulica 10, vstop 18. 12. 1989, vložek
1,852.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-3813

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00895 z dne 13. 3. 1995
pri subjektu vpisa ART, zasebno podjetje
za ekonomske, organizacijske in tehno-
loške usluge, d.o.o., Metlika, Šestova 6,
Metlika, pod vložno št. 1/01328/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje os-
novnega kapitala, spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje, uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5430950
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Adlešič Rajko, Semič, Vi-

nji vrh pri Semiču 10, vstop 9. 4. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Adlešič Tatjana, razrešena 22. 4.
1994; direktor Adlešič Rajko, imenovan
22. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-3814

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00972 z dne 7. 3. 1995
pri subjektu vpisa ŠIVILJSTVO KLO-
BUČAR, šiviljstvo in trgovina, Črnomelj,
d.o.o., Pod gozdom 11, Črnomelj, pod
vložno št. 1/03238/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o. v
d.n.o., spremembo firme, skrajšane firme in
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5782651
Firma: KLOBUČAR & Co, šiviljstvo

in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: KLOBUČAR & Co,

d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
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Ustanoviteljici: Klobučar Sonja, vstop
8. 4. 1993 in Klobučar Marija, vstop 5. 1.
1994, obe Črnomelj, Pod gozdom 11, vloži-
li po 50.000 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Dejavnost družbe se dopolni za nasled-
nje dejavnosti: trgovina na debelo in drob-
no z živilskimi proizvodi; knjigovodske
storitve; neomenjene storitve na področju
prometa; uvoz in izvoz živilskih in neživil-
skih proizvodov; zastopanje domačih in tu-
jih firm; izdelava raznovrstnih kovinskih
izdelkov; transport blaga v mednarodnem
cestnem prometu; trgovina v tranzitu in
kataloška prodaja; komercialni posli pri
uresničevanju funkc. prometa blaga in sto-
ritev.

Dejavnost družbe bo odslej: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi, trgovina v tranzitu in kata-
loška prodaja; komercialni posli pri ure-
sničevanju funkc. prometa blaga in stori-
tev; proizvodnja gotovih in negotovih tek-
stilnih izdelkov od tega: proizvodnja vseh
vrst tkanin; proizvodnja otroškega, ženske-
ga in moškega perila; proizvodnja vseh vrst
ženskih, moških in otroških oblačil; proi-
zvodnja gospodinjskega perila, posteljni-
ne, toaletnega perila in kuhinjskega perila;
proizvodnja težke konfekcije; proizvodnja
pozamenterije vseh vrst iz tekstilnih in po-
dobnih vlaken, filamentov in preje; posli
dodelave v okviru proizvodnje zgotovlje-
nih tekstilnih izdelkov; transport blaga v
notranjem in mednarodnem cestnem pro-
metu; knjigovodske storitve; neomenjene
storitve na področju prometa; uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov; za-
stopanje domačih in tujih firm; izdelava
raznovrstnih kovinskih predmetov.

Rg-3815

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00914 z dne 31. 3. 1995
pri subjektu vpisa RENA, trgovina, posred-
ništvo in proizvodnja, Srebrniče, d.o.o.,
Srebrniče 2a, Novo mesto, pod vložno št.
1/03477/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala, us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5804183
Osnovni kapital: 1,524.800 SIT
Ustanoviteljica: Repovž Nevenka, Novo

mesto, Srebrniče 2a, vstop 8. 7. 1993, vlo-
žek 1,524.800 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-3816

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01709 z dne 3. 3. 1995
pri subjektu vpisa KORAK, mednarodna
trgovina in svetovanje, Novo mesto, d.o.o.,
Ločna 7, Novo mesto, pod vložno št.
1/01716/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5627672
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Košmrlj Andrej, Novo me-

sto, Cesta herojev 38, vstop 30. 1. 1991,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-3817

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01757 z dne 21. 3. 1995
pri subjektu vpisa NAPA TRADE, podjet-
je za prodajo na veliko in malo, export-
import, Novo mesto, d.o.o., Slavka Gru-
ma 24, Novo mesto, pod vložno št.
1/02646/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, skrajšane firme, sedeža in
zastopnikov, uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5657849
Firma: NAPA TRADE RAJKOVIĆ Co,

podjetje za prodajo na veliko in malo,
export-import, Novo mesto, d.n.o.

Skrajšana firma: NAPA TRADE RAJ-
KOVIĆ Co, Novo mesto, d.n.o.

Pravno org. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Novo mesto, Košenice 83
Ustanovitelji: Rajković Ranko, Zagreb,

Laščanski borovec 24, vstop 14. 7. 1992,
vložek 52.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; Kosanović Damir,
Zagreb, Hrvojeva 3, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 24.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem; Vlainić Neven, Za-
greb, Badaličeva 17, vstop 14. 7. 1992, vlo-
žek 24.000 SIT, odgovornost: odgovarja s
svojim premoženjem.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Rajković Ranko, razrešen 25. 5. 1994;
družbenik Rajković Ranko, imenovan 25. 5.
1994; družbenik Kosanović Damir, imeno-
van 25. 5. 1994, Zagreb, Hrvojeva 3; in
družbenik Vlainić Neven, imenovan 25. 5.
1994, Zagreb, Badaličeva 17.

Rg-3818

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02121 z dne 18. 4. 1995
pri subjektu vpisa TOŠ SHOP, trgovina,
gostinstvo in storitve, Dvor, d.o.o., Dvor
94, Dvor pri Žužemberku, pod vložno št.
1/02673/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o., spre-
membo firme, dejavnosti in družbenika s
temile podatki:

Matična št.: 5674999
Firma: STADOR STANOJEVIČ & CO.,

d.n.o., trgovina, gostinstvo in storitve, Dvor
Skrajšana  firma:  STADOR  STANO-

JEVIČ & Co., d.n.o., Dvor
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Stanojevič Todor, Straža,

Vavta vas 27, vstop 31. 7. 1992, vložek
100.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svo-
jim premoženjem; Dražetič Aga, Straža, Jur-
ka vas 35, vstop 1. 9. 1994, odgovornost:
odgovarja s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Stanojevič Todor, razrešen 1. 9. 1994
in imenovan za direktorja 1. 9. 1994.

Dejavnost se spremeni tako, da odslej
glasi: trgovina na debelo in drobno in v
tranzitu z vsemi živilskimi in neživilskimi
proizvodi po nomenklaturi trgovskih strok;
komercialni posli v funkciji prometa blaga
in storitev kot posredništvo in predstavniš-
tvo; prevoz blaga in potnikov v cestnem
prometu; gostinske storitve nastanitve in
prehrane gostov, točenje alkoholnih in bre-

zalkoholnih pijač, priprava hrane, ipd.; turi-
stično posredovanje in turistična agencija;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve; prevoz potnikov s taksi avtomobi-
li; servisiranje, vzdrževanje in popravila pri-
kolic, osebnih in tovornih vozil ter kmetij-
ske mehanizacije; uvoz in izvoz na debelo
in drobno in v tranzitu vseh živilskih in
neživilskih izdelkov po nomenklaturi trgov-
skih strok; posredovanje in zastopanje v pro-
metu blaga in storitev v zunanjetrgovinski
dejavnosti; mednarodni prevoz blaga in pot-
nikov.

PTUJ

Rg-17003

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00090 z dne 21. 6. 1995 pod št.
vložka 1/09445/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev komanditne druž-
be s temile podatki:

Matična št.: 5906148
Firma:  PRELOG  &  SIMAM  –  RE-

VIZIJA in drugi, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: Ptuj, Osojnikova cesta 3
Osnovni kapital: 30.000 SIT
Ustanovitelji: komanditist, vstopil 23. 5.

1995, vložil 4.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; komplementar Prelog Mirko, Mar-
kovci, Sobetinci 16a, vstopil 25. 5. 1995,
vložil 18.000 SIT, odgovornost: odgovarja
s svojim premoženjem; komanditist, vstopil
25. 5. 1995, vložil 4.500.SIT, odgovornost:
ne odgovarja; komanditist, vstopil 25. 5.
1995, vložil 3.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Prelog Mirko, imenovan 25. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1995: 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje.

Rg-17004

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02058 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ESARPT, inženiring, storitve,
agencija, proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
sedež: Mariborska cesta 53, Ptuj, pod
vložno št. 1/06226/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, osnov-
nega kapitala in dejavnosti ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5656354
Firma:  ALFAD  INTERNATIONAL,

inženiring, storitve, agencija, razvoj, pro-
izvodnja in trgovina, d.o.o.

Skrajšana firma: ALFAD INTERNA-
TIONAL, d.o.o.

Osnovni kapital: 1,554.000 SIT
Ustanovitelj: Rakuša Igor, Ptuj, Mari-

borska cesta 53, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnosti družbe se razširijo z nasled-
njim: visoka gradnja, nizka gradnja in hi-
drogradnja; industrijska in zaključna dela
v gradbeništvu; proizvodnja: kovinskega
reprodukcijskega materiala, kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij, blaga za
široko porabo in drugih kovinskih izdel-
kov; prevoz blaga v cestnem prometu; tr-
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govina na debelo in drobno z vozili, deli in
priborom; turistične agencije, turistični
uradi; javna skladišča; storitve reklame in
ekonomske propagande; aranžerske stori-
tve; agencijske, zastopniške in komisijske
storitve v trgovini; notranja in mednarodna
špedicija; prirejanje sejmov in drugih pri-
reditev; prodaja in dajanje v najem opreme
za razstavljanje in sejme, računalniške in
avdiovizualne opreme, aparatov in naprav;
storitve prevajanja; raziskovalno razvojne
storitve; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve.

Dejavnost se odslej glasi: metalurški in-
ženiring, projektiranje in razvoj; posredo-
vanje v prometu blaga in storitev; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi ter črno in barvno meta-
lurgijo; visoka gradnja, nizka gradnja in
hidrogranja; industrijska in zaključna dela
v gradbeništvu; proizvodnja: kovinskega
reprodukcijskega materiala, kovinskih
stavbnih in drugih konstrukcij, blaga za
široko porabo in drugih kovinskih izdel-
kov; prevoz blaga v cestnem prometu; tr-
govina na debelo in drobno z vozili, deli in
priborom; turistične agencije, turistični
uradi; javna skladišča; storitve reklame in
ekonomske propagande; aranžerske stori-
tve; agencijske, zastopniške in komisijske
storitve v trgovini; notranja in mednarodna
špedicija; prirejanje sejmov in razstav;
oprema sejmov in drugih prireditev; pro-
daja in dajanje v najem opreme za razstav-
ljanje in sejme, računalniške in avdiovi-
zualne opreme, aparatov in naprav; stori-
tve prevajanja; raziskovalno razvojne sto-
ritve; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve.

Rg-17006

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02913 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TAMES, podjetje za trgovino,
avtomatizacijo, meritve, elektroinstalaci-
je in servise, d.o.o., sedež: Ormoška 14,
Ptuj, pod vložno št. 1/01270/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me, osnovnega kapitala in tipa zastopnika
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5312523
Firma: TAMES, podjetje za trgovino,

inženiring in storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 60,855.000 SIT
Ustanovitelja: Šegula Franc in Šegula

Danica, oba iz Dornave 110, vstopila
26. 12. 1989, vložila po 34,927.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Šegula Danica, imenovana 23. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17007

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/005270 z dne 23. 6. 1995 pri
subjektu vpisa AVTOGOLOB, proizvod-
nja in servisiranje avtomobilske opreme
in trgovska dejavnost, d.o.o., sedež: Gori-
šnica 62a, Gorišnica, pod vložno št.
1/07219/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5805899
Osnovni kapital: 1,538.000 SIT
Ustanovitelji: Golob Drago, Gorišnica

62a, vstop 9. 4. 1992, vložek 1,538.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17008

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03377 z dne 23. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa REVET, trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., sedež: Pletarska 2,
Ptuj, pod vložno št. 1/02495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža firme, osnovnega kapitala, družbeni-
kov in zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5402603
Sedež: Ptuj, Ulica Viktorina Ptujskega 2
Osnovni kapital: 5,140.000 SIT
Ustanovitelja: Režek Cvetana, vstopila

2. 10. 1991, Režek Mladen, vstopil 21. 5.
1994, oba s Ptuja, Ulica Vide Alič 13, vloži-
la po 2,570.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Režek Mladen, imenovan 21. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17011

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03155 z dne 22. 6. 1995 pri
subjektu vpisa STROJNI REMONT,
podjetje za storitve in trgovino, d.o.o.,
sedež: Grajenščak 21a, Ptuj, pod vložno
št. 1/05621/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in tipa zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5610788
Osnovni kapital: 1,646.750 SIT
Ustanovitelja: Mlakar Franc in Mlakar

Marica, oba s Ptuja, Grajenščak 21b, vsto-
pila 26. 2. 1992, vložila po 823.375 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Mlakar Marica, imenovana 30. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu kot
namestnica direktorja.

Rg-17012

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03173 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa KATARINA, podjetje za izo-
braževalno dejavnost in trgovino, d.o.o.,
sedež: Prešernova 34, Ptuj, pod vložno št.
1/03937/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in za-
stopnikov ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5520827
Osnovni kapital: 2,039.000 SIT
Ustanoviteljice: Korenjak Brigita Eliza-

beta, Ptuj, Mariborska 37a, Grdiša Vida,
Ptuj, Orešje 76, in Poljanšek Mojca, Ptuj,
Ulica 25. maja 19, vstopile 17. 12. 1990,
vložile po 679.666 SIT, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenicama Grdiša Vidi in Poljanšek Moj-
ci, ki sta bili razrešeni 20. 5. 1994.

Rg-17013

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03291 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TZP SONČNICA, trgovina, za-
menjava, proizvodnja, d.o.o., sedež: Moš-
kanjci 90b, Gorišnica, pod vložno št.
1/08500/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5785685
Osnovni kapital: 1,512.800 SIT
Ustanovitelja: Veselič Janez, vložek

907.800 SIT, in Veselič Štefka, vložek
605.000 SIT, oba iz Gorišnice, Moškanjci
90b, vstopila 1. 4. 1993, odgovornost: ne
odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Veselič Štefka, imenovana 31. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev kot na-
mestnica direktorja.

Rg-17014

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06143 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GE GALUN, elektronika,
strojništvo, projektiranje, proizvodnja,
montaža, servisiranje in trgovina, d.o.o.,
sedež: Ulica Anice Kaučevič 12, Ptuj, pod
vložno št. 1/06517/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5881226
Osnovni kapital: 2,074.462 SIT
Ustanovitelj: Galun Anton ml., Ptuj, Uli-

ca Anice Kaučevič 12, vstop 8. 4. 1992,
vložek 2,074.462 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Galun Anton, ml., imenovan 8. 4.
1992, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17015

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00092 z dne 20. 6. 1995 pri sub-
jektu  vpisa  PROMETNO  PODJETJE
ŠTAJERTOURS, p.o., sedež: Ormoška ce-
sta 31, Ptuj, pod vložno št. 1/01411/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča preobliko-
vanje družbenega podjetja v delniško druž-
bo s temile podatki:

Matična št.: 501597
Firma: ŠTAJERTOURS, prevozi pot-

nikov in blaga, storitve avtobusne posta-
je, turistične storitve in trgovina, d.d.

Skrajšana firma: ŠTAJERTOURS, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 206.230.000 SIT
Ustanovitelja: TOZD Avtopark, n.sol. o.,

izstop 11. 5. 1995; Sklad republike Sloveni-
je za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28,
vstop 11. 5. 1995, vložek 206.230.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
torja Vidovič Irena, Ptuj, Čufarjeva 14, in
Habjanič Janez, Ptuj, Orešje 105, imenova-
na 31. 1. 1995, zastopata družbo brez ome-
jitev.

Člani nadzornega sveta: Toš Franc, Ma-
lovič Marija in Koren Roman, vstopili
24. 1. 1995.

Dejavnost, vpisana 20. 6. 1995: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 60211 Mestni in primestni pot-
niški promet na rednih linijah; 60212 Med-
krajevni potniški cestni promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6512 Drugo denarno posredništvo; 7440
Ekonomska propaganda; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem.

Rg-17016

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03375 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GARDONA, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ulica Lac-
kove čete 35a, Ptuj, pod vložno št.
1/03039/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov in zastopnikov ter uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5657946
Osnovni kapital: 2,518.000 SIT
Ustanovitelji: Ciglar Martin in Ciglar

Klavdija, oba s Ptuja, Ulica Lackove čete
36a, vstopila 2. 10. 1990, vložila po
1,254.000 SIT, ter Maltar Janez, Ptuj, Ar-
bajterjeva 9, vstopil 18. 5. 1994, vložil
10.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Ciglar Klavdija, imenovana 17. 5.
1994, zastopa podjetje doma in v tujini brez
omejitev; prokurist Maltar Janez, imenovan
18. 5. 1994.

Rg-17017

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03359 z dne 20. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa AGROMAT, podjetje za trgo-
vino, inženiring in storitve, d.o.o., sedež:
Zechnerjeva ulica 9, Ptuj, pod vložno št.
1/01096/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5301106
Osnovni kapital: 1,729.000 SIT
Ustanoviteljice: Šeruga Marjana, vstopi-

la 10. 12. 1989, vložila 1,126.600 SIT, ter
Šeruga Vesna in Šeruga Vanja, vstopili
4. 11. 1992, vložili po 301.200 SIT, vse s
Ptuja, Zecherjeva 9, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Rg-17018

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04647 z dne 12. 6. 1995 pri
subjektu vpisa ALFAD INTERNATIO-
NAL, inženiring, storitve, agencija, raz-
voj, proizvodnja in trgovina, d.o.o., se-
dež: Mariborska cesta 53, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/06226/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme s temile
podatki:

Matična št.: 5656354
Firma:  ESART,  inženiring,  storitve,

agencija, razvoj, proizvodnja in trgovina,
d.o.o.

Skrajšana firma: ESART, d.o.o.
Ustanovitelj: Rakuša Igor, Ptuj, Mari-

borska cesta 53, vstop 18. 3. 1992, vložek
1,554.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17019

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03846 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa VODNAR, podjetje za zaključ-
na dela v gradbeništvu, kooperacijo in
trgovino, d.o.o., sedež: Trstenjakova 2,
Ptuj, pod vložno št. 1/02972/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5430577
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Žnidarič Janko, Ptuj, Rim-

ska ploščad 12, vstop 7. 11. 1990, vložek
1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17020

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02270 z dne 25. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa GIPON, podjetje za proizvod-
njo, trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Ža-
menci 8a, Dornava, pod vložno št.
1/03009/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5451426
Osnovni kapital: 1,890.682 SIT
Ustanovitelj: Golub Josip, Dornava, Ža-

menci 8a, vstop 27. 8. 1990, vložek
1,890.682 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17021

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02254 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MOTO, podjetje za storitve,
proizvodnjo, trgovino in prevozništvo,
d.o.o., sedež: Kerenčičeva 1, Ptuj, pod
vložno št. 1/05782/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5626617
Osnovni kapital: 3,375.000 SIT
Ustanovitelja: Bezjak Marijan in Bezjak

Silva, oba s Ptuja, Kerenčičeva 1, vstopila
25. 3. 1992, vložila po 1,687.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Rg-17022

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03812 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa STIK, svetovanje in trgovina,
d.o.o., sedež: Potrčeva 13, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/01013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.. 5294894
Osnovni kapital: 4,881.000 SIT
Ustanovitelj: Holc Jože, Ptuj, Potrčeva

13, vstop 25. 9. 1989, vložek 4,881.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17024

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04135 z dne 22. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa AVTOŠPED STORITVE, d.o.o.,

sedež: Vošnjakova ulica 13, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/04048/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, dele-
žev in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5496764
Ustanovitelji: Sedlašek Zorica, Ptuj,

Volkmerjeva 11, in Šmigoc Silva, Markov-
ci, Bukovci 89, vložili po 748.963,50 SIT,
ter Novak Ivo, Hajdina, Spodnja Hajdina
140, vložil 499.309 SIT, vsopili 21. 5. 1991,
odgovornost: ne odgovarjajo; Šeruga Franc,
izstopil 29. 8. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šeruga Franc, razrešen 29. 8. 1994;
direktorica Sedlašek Zora, imenovana 29. 8.
1994, zastopa družbo kot v. d. direktorja in
sklepa pravne posle s soglasjem družbeni-
kov.

Rg-17025

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06304 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa STAŽ, storitveno in trgovsko
podjetje na debelo in drobno, d.o.o., se-
dež: Formin 37, Gorišnica, pod vložno št.
1/07143/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, sedeža, osnovnega
kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690145
Firma:  AGIS-KLIMA,  avtogretje  in

hlajenje, d.o.o.
Skrajšana firma: AGIS-KLIMA, d.o.o.
Sedež: Ptuj, Rajšpova 16
Osnovni kapital: 1,577.733 SIT
Ustanovitelja: Štiher Karmel, izstop

29. 12. 1994; Šebela Janez, Ptuj, Belšakova
ulica 39, vstop 29. 12. 1994, vložek
1,577.733 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štiher Karmel, rarešen 29. 12. 1994;
direktor Šebela Janez, imenovan 29. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1995: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 2852 Splošna
mehanična dela; 2923 Proizvodnja hladil-
nih in prezračevalnih naprav, razen za gos-
podinjstva; 343 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 50101 Trgovina na debelo z mo-
tornimi 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
dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrže-
vanje in popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147
Trgovina na debelo zdrugimi izdelki širo-
ke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5274 Druga popravila, d.n.
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Rg-17026

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03208 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa KMEČKI MLIN, mlin, trgovi-
na in gostinstvo, d.o.o., sedež: Zabovci 42,
Markovci, pod vložno št. 1/05499/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5628253
Osnovni kapital: 3,257.000 SIT
Ustanovitelj: Korošec Vlado, Markovci,

Zabovci 40, vstop 27. 3. 1992, vložek
3,257.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17028

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01891 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa MAVRICA, trgovsko in zuna-
njetrgovinsko podjetje, d.o.o., sedež:
Frankovičeva 6, Ptuj, pod vložno št.
1/04509/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, osnovnega kapitala
in dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5563704
Firma: MAVRICA, poslovno trgovski

center, d.o.o.
Skrajšana firma: MAVRICA PTC, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,743.128 SIT
Ustanovitelji: Krajnik Milan, Ptuj, Fran-

kovičeva 6, vstop 25. 9. 1991, vložek
1,743.128 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost se razširi na: popravilo in
vzdrževanje cestnih motornih vozil.

Dejavnost se spremeni in odslej glasi:
trgovina z neživilskimi proizvodi na debelo
in drobno; trgovina z živilskimi proizvodi
na debelo in drobno; posredovanje v pro-
metu blaga in storitev; zastopanje v prome-
tu blaga in storitev; popravilo in vzdrževa-
nje cestnih motornih vozil.

Rg-17030

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04034 z dne 21. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa KMETIJSTVO POLANEC, d.o.o.,
sedež: Pleterje 34, Lovrenc na Dravskem
polju, pod vložno št. 1/02395/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5381053
Osnovni kapital: 1,519.000 SIT
Ustanovitelja: Planinšek Franc, Lovrenc

na Dravskem polju, Pleterje 34, vložil
1,139.250 SIT in Planinšek Anton, Lovrenc
na Dravskem polju, Župečja vas 2, vložil
379.750 SIT, vstopila 9. 5. 1990, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
trgovina na debelo in drobno z neživilskimi
proizvodi in živilskimi proizvodi; proizvod-
nja: poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo in
vinogradništvo; kooperacija in organizira-
nje kmetijske proizvodnje: poljedelstvo, ži-
vinoreja, sadjarstvo in vinogradništvo; od-
kup kmetijskega blaga: kmetijska proizvod-
nja iz dejavnosti poljedelstva, živinoreja,
sadjarstvo in vinogradništvo; kmetijska pro-
daja: nove in rabljene opreme za kmetijsko
proizvodnjo (kmetijski stroji, orodje in pri-

ključki); servisne storitve; opravljanje stroj-
nih storitev in prevozov.

Rg-17031

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04240 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZELSAD, podjetje za trgovino
na veliko in malo ter storitve v blagov-
nem prometu, d.o.o., sedež: Potrčeva ce-
sta 57, Ptuj, pod vložno št. 1/02619/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, dejavnosti, osnovnega kapitala,
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5437415
Sedež: Majšperk, Preša 18d
Osnovni kapital: 1,919.000 SIT
Ustanovitelji: Marčič Janko, Ptuj, Potr-

čeva cesta 57, vstopil 12. 1. 1990, vložil
1,899.000 SIT, ter Marčič Zlatko in Nah-
berger-Marčič Vida, oba s Ptuja, Nova vas
pri Ptuju 45b, vstopila 14. 9. 1994, vložila
po 10.000 SIT – odgovornost: ne odgovar-
jajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Marčič Janko, razrešen 13. 9. 1994;
direktor Marčič Zlatko, imenovan 13. 9.
1994, zastopa družbo brez omejitev v notra-
njem in zunanjetrgovinskem prometu.

Dejavnost se dopolni z naslednjim: trgo-
vina na debelo in drobno s tujimi in domači-
mi fizičnimi in pravnimi osebami z živilski-
mi proizvodi; trgovina na debelo in drobno
s tujimi in domačimi fizičnimi osebami z
neživilskimi proizvodi; kozmetične, maser-
ske in podobne storitve; proizvodnja, pre-
delava in prodaja vseh vrst zelenjave in vrt-
nin; vinogradništvo, pridelovanje sadja, za-
čimb in rastlin za proizvodnjo pijač ter pri-
delovanje drugega sadja in začimb; druga
predelava in konzerviranje sadja, vrtnin, za-
čimb in gozdnih sadežev; proizvodnja, pre-
delava, dodelava gob, proizvodnja substrata
in micelija ter distribucija substrata; organi-
ziranje rekreacijskih in športnih dejavnosti
ter drugih dejavnosti za sprostitev in z vse-
mi potrebnimi spremljajočimi dejavnostmi,
kot so usposabljanje za te dejavnosti, orga-
niziranje seminarjev, posredovanje in izpo-
sojanje opreme in posredovanje ter izvaja-
nje storitev, kot so treniranje in organizira-
nje v tekmovalnem športu in drugo; trgovi-
na na debelo in drobno z domačimi in tujimi
fizičnimi in pravnimi osebami, z izdelki in
opremo za šport, lov, ribolov, kampiranje in
druge oblike rekreacije; dajanje strojev in
opreme brez upravljalcev v najem, izposo-
janje izdelkov široke porabe; računovodske,
knjigovodske dejavnosti za domače in tuje
fizične in pravne osebe.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na drobno z živilskimi proizvodi:
odkup, dodelava in prodaja gozdnih sade-
žev, zdravilnih zelišč, kmetijskih pridelkov,
vrtnin in mehkužcev, odkup in prodaja go-
vedi in živalskih proizvodov; trgovina na
debelo z živilskimi proizvodi: prodaja gozd-
nih sadežev, zdravilnih zelišč, kmetijskih
pridelkov, vrtnin in mehkužcev, prodaja go-
vedi, svinj in živalskih proizvodov.

Družba opravlja tudi posle zunanjetrgo-
vinskega prometa, in sicer: uvoz in izvoz z
živilskimi proizvodi: gozdnih sadežev, zdra-
vilnih zelišč, kmetijskih pridelkov, vrtnin in

mehkužcev, govedi, svinj in živalskih proi-
zvodov, reprodukcijskih materialov, strojev
za poljedelsko in živalsko predelavo; zasto-
panje tujih firm.

Družba opravlja še naslednje dejavnosti:
trgovina na debelo in drobno s tujimi in
domačimi fizičnimi in pravnimi osebami z
živilskimi proizvodi; trgovina na debelo in
drobno s tujimi in domačimi fizičnimi ose-
bami z neživilskimi proizvodi; kozmetične,
maserske in podobne storitve; proizvodnja,
predelava in prodaja vseh vrst zelenjave in
vrtnin; vinogradništvo, pridelovanje sadja,
začimb in rastlin za proizvodnjo pijač ter
pridelovanje drugega sadja in začimb; dru-
ga predelava in konzerviranje sadja, vrtnin,
začimb in gozdnih sadežev; proizvodnja,
predelava, dodelava gob, proizvodnja sub-
strata in micelija ter distribucija substrata;
organiziranje rekreacijskih in športnih de-
javnosti ter drugih dejavnosti za sprostitev
in z vsemi potrebnimi spremljajočimi de-
javnostmi, kot so usposabljanje za te dejav-
nosti, organiziranje seminarjev, posredova-
nje in izposojanje opreme in posredovanje
ter izvajanje storitev, kot so treniranje in
organiziranje v tekmovalnem športu in dru-
go; trgovina na debelo in drobno z domači-
mi in tujimi fizičnimi in pravnimi osebami z
izdelki in opremo za šport, lov, ribolov,
kampiranje in druge oblike rekreacije; daja-
nje strojev in opreme brez upravljalcev v
najem, izposojanje izdelkov široke porabe;
računovodske, knjigovodske dejavnosti za
domače in tuje fizične in pravne osebe; po-
možne prometne dejavnosti: prekladanje,
skladiščenje in druge pomožne dejavnosti v
prometu; pakiranje; izdelava in prodaja vseh
vrst embalaže; trgovina z gradbenim mate-
rialom, in sicer promet z lesom, hlodovino,
rezanim in tesanim lesom in lesnimi izdelki
ter predelava in dodelava lesnih izdelkov;
agencijske, posredniške in zastopniške sto-
ritve; leasing; gostinske storitve: nastani-
tve, prehrane, druge gostinske storitve, kot
so dostava vseh vrst prehrambenih izdelkov
in pijače fizičnim in pravnim osebam; turi-
stično posredovanje doma in v tujini in or-
ganiziranje vseh vrst turističnih aktivnosti
ter s tem v zvezi organiziranje in izvajanje
prevoza oseb in blaga doma in v tujini; proi-
zvodna kooperacija iz vseh registriranih de-
javnosti z domačimi in tujimi fizičnimi in
pravnimi osebami; prodaja blaga iz konsig-
nacijskih skladišč; opravljanje gospodarskih
dejavnosti v prostocarinskih conah.

Rg-17032

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04345 z dne 21. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ATRIJ NEPREMIČNINE, d.o.o.,
sedež: Ciril Metodov drevored 7, Ptuj, pod
vložno št. 1/01837/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s te-
mile podatki:

Matična št.: 5349451
Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:

posredovanje pri prodaji in nakupu nepre-
mičnin; posredovanje pri prodaji in nakupu
premičnin, zlasti avtomobilov, drugih regi-
striranih vozil in delovnih strojev in drugih
neživilskih proizvodov; trgovina z nepre-
mičninami; trgovina z neživilskimi proizvo-
di na debelo in drobno; posredovanje in za-
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stopanje v prometu blaga in storitev z neži-
vilskimi proizvodi; upravljanje z nepremič-
ninami za plačilo in po pogodbi; turistične
agencijske storitve; komercialne storitve v
turizmu; ekonomske, organizacijske, tehno-
loške storitve.

Rg-17034

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03879 z dne 21. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ABECEDA, podjetje za eko-
nomsko, finančno in davčno svetovanje
ter ekonomsko finančno revizijo, d.o.o.,
sedež:  Mlinska  6a,  Ptuj,  pod  vložno
št.1/01767/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5348285
Dejavnost se razširi za: raziskovalno raz-

vojne storitve v gospodarskih in družbenih
dejavnostih; ekonomske, organizacijske in
tehnološke storitve; ocenjevanje podjetij,
stvarnega premoženja in nematerialnih na-
ložb.

Dejavnost se zoži za: organizacijske sto-
ritve; izdelavo in trženje aplikativnih raču-
nalniških programov s potrebno harward-
sko in softwarsko opremo; najem in leasing
računalniške hardwardske in softwarske
opreme; faktoring posli.

Dejavnost se odslej glasi: ekonomsko fi-
nančna revizija; knjigovodske in računovod-
ske storitve; ekonomsko, finančno in davč-
no svetovanje; izdelava ekonomskih elabo-
ratov in študij; izdelava izvedenskih mnenj
s področja ekonomike, financ, računovods-
tva in knjigovodstva; raziskovalno razvojne
storitve v gospodarskih in družbenih dejav-
nostih; ekonomske, organizacijske in teh-
nološke storitve; ocenjevanje podjetij, stvar-
nega premoženja in nematerialnih naložb.

Rg-17035

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03263 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa VULKO, gumarska tehnologi-
ja, proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Stritarjeva pot 8,
Ptuj, pod vložno št. 1/01841/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in dejavnosti ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5364132
Osnovni kapital: 2,157.704 SIT
Ustanovitelj: Vreg Viljem, Ptuj, Stritar-

jeva pot 8, vstop 21. 3. 1990, vložek
2,157.704 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost družbe se zoži za: opravljanje
trgovske dejavnosti na debelo in drobno z
neživilskimi izdelki.

Dejavnost družbe se razširi za: koopera-
cijsko proizvodnjo; trgovino na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki,
avtomobili, deli in priborom, nafto in naft-
nimi derivati ter industrijskimi odpadki;
agencijske, zastopniške, posredniške in ko-
misijske storitve v trgovini.

Družba odslej opravlja naslednje dejav-
nosti: proizvodnja: proizvodnja pnevmatik
za vozila – proizvodnja plaščev in zračnic
za vozila iz naravnega in sintetičnega kav-
čuka za kolesa, motorna kolesa, avtomobi-
le, traktorje in tovornjake, letala in druga

vozila, proizvodnja vsakovrstnih gumijastih
izdelkov iz naravnega in sintetičnega kav-
čuka (izvzemši pnevmatike za vozila): obu-
tev, izdelana pretežno iz vulkanizirane ali
lite gume, gumijasti tehnični izdelki in gu-
mijasta galanterija (rokavice, preginjala, go-
be in drugi vulkanizirani predmeti), gumija-
sti čolni, blazine in podobno, izdelava raz-
ličnih izdelkov, kombiniranih guma kovina,
izdelava orodij za proizvodnjo gumarskih,
PVC, usnjarskih, kovinskih in ostalih izdel-
kov oziroma polizdelkov, kooperacijska
proizvodnja; trgovina: trgovina na debelo
in drobno z živilskimi in neživilskimi izdel-
ki, avtomobili, deli in priborom, nafto in
naftnimi derivati ter industrijskimi odpadki,
agencijske, zastopniške, posredniške in ko-
misijske storitve v trgovini; storitve: pro-
jektiranje avto plaščev za vozila, izdelava
tehnične dokumentacije (konstruiranje) oro-
dij in naprav, raziskovalno-razvojne stori-
tve v gospodarski dejavnosti, posredovanje
v zavarovalniških poslih.

Rg-17037

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04094 z dne 22. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa SIMAM, podjetniško svetova-
nje, revizija, računalniški inženiring, k.d.,
sedež: Trstenjakova 2, Ptuj, pod vložno št.
1/01844/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje komanditne družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo, spremem-
bo firme, osnovnega kapitala in dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5348625
Firma: SIMAM, podjetniško svetovanje,

revizija, računalniški inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 5,299.000 SIT
Ustanovitelji: Prelog Mirko, Markovci,

Sobetinci 16a, vložek 1,059.800 SIT, Bern-
hard Zdenko, Ptuj, Ul. 5. prekomorske 15,
vložek 1,324.750 SIT, Prelog Marta, Mar-
kovci, Sobetinci 16a, vložek 1,059.800 SIT,
Bernhard Mojca, Ptuj, Ul. 5. prekomorske
15, vložek 264.950 SIT, in Ravnjak Karel,
Polenšak, Hlaponci 40b, vložek 529.900
SIT, vstopili 2. 2. 1990, ter Berger Sonja,
Ptuj, Gajzerjeva 2, vložek 794.850 SIT, in
Stanković Zoran, Slovenska Bistrica, Tom-
šičeva 52, vložek 264.950 SIT, vstopila
14. 10. 1992 – odgovornost: ne odgovarja-
jo.

Dejavnost se spremeni in se odslej glasi:
svetovanje in izdelava študij ter analiz s po-
dročja računalništva, računovodstva, organi-
zacije, financ; vodenje poslovnih knjig, revi-
zija bilanc; izvajanje finančnih, knjigovod-
skih storitev; posojanje računalniške opre-
me; izdelava in prodaja računalniških
programov; trgovina z živilskimi proizvodi
na debelo in drobno; trgovina z neživilskimi
proizvodi na debelo in drobno; posredniške,
agencijske in komisijske storitve; predelava
medu in drugih čebeljih proizvodov; drugo
izobraževanje za pridobitev posebnega zna-
nja.

Rg-17040

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00046 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa CEZAR, trgovina in posred-

ništvo, d.o.o., sedež: Zgornje Jablane 41,
Cirkovce, pod vložno št. 1/02430/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje d.o.o. v d.n.o., spremembo firme, sede-
ža, družbenikov in zastopnikov ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5400872
Firma: CLASSIC GAŠLJEVIČ A&B,

podjetje za trgovino, storitve in posredo-
vanje, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: Ptuj, Slovenja vas 35
Ustanovitelji: Cesar Franc, ml., izstopil

15. 3. 1995; Gašljevič Aleksander in Gaš-
ljevič Bojana, oba s Ptuja, Slovenja vas 35,
vstopila 15. 3. 1995, vložila po 1.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem. Osebi, pooblaščeni za zastopanje:
družbenik Cesar Franc ml., razrešen 15. 3.
1995; družbenika Gašljevič Aleksander in
Gašljevič Bojana, imenovana 15. 3. 1995.

Dejavnost, vpisana 12. 6. 1995: 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6420 Telekomunikacije; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 9213 Kinema-
tografska dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje.

Rg-17042

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00080 z dne 19. 6. 1995 pod št.
vložka 1/09444/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5900603
Firma: JOY OPTIC, proizvodno, tr-

govsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: JOY OPTIC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Rajšpova 18
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Lubec Samo, Ptuj, Vičava

51, Sever Marjan, Velika Nedelja, Hajndl
24, Poukšič Aja, Središče ob Dravi, Poštna
ulica 13, Škrinjar Miran, Ormož, Frankovci
43, Zadravec Branko, Kog, Lača vas 43, in
Bračič Maks, Ptuj, Bevkova 1, vstopili
13. 5. 1995, vložili po 250.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Lubec Samo, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter prokuristi Sever Marjan, Pouk-
šič Aja, Škrinjar Miran, Zadravec Branko in
Bračič Maks, imenovani 13. 5. 1995.

Dejavnost, vpisana 19. 6. 1995: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz plastičnih mas; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 2615 Proi-
zvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2851 Površin-
ska obdelava in prekrivanje kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proi-
zvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
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preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proiz-
vodnja optičnih instrumentov in fotograf-
ske opreme; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniš-
kimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje, inženi-
ring in tehnično svetovanje.

Rg-17043

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02985 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa SATOR, zastopništvo, uvoz-
izvoz, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 10, Or-
mož, pod vložno št. 1/05264/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5585511
Osnovni kapital: 1,747.027 SIT
Ustanovitelji: Grabovac Božidar in Gra-

bovac Mladen, vstopila 24. 1. 1992, vložila
po 524.108,10 SIT, ter Petovar-Grabovac
Katinka, vstopila 25. 5. 1994, vložila
698.810,80 SIT, vsi iz Ormoža, Ptujska ce-
sta 10, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Grabovac Božidar in direktor Grabo-
vac Mladen, imenovana 25. 5. 1994, zasto-
pata družbo brez omejitev.

Rg-17044

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02697 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa EUROBOYS, transport, servis
in trgovina, d.o.o., sedež: Ulica 25. maja
3, Ptuj, pod vložno št. 1/05015/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5583080
Osnovni kapital: 1,511.178 SIT
Ustanovitelja: Matič Josip, Ptuj, Ulica

25. maja 3, vstopil 28. 1. 1992, vložek
1,511.178 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Matič Dragan, izstop 23. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Matič Draganu, ki je bil razre-
šen 23. 5. 1994.

Rg-17045

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02950 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa PLESKO, soboslikarstvo in an-
tikorozija, d.o.o. sedež: Tovarniška 10, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/04061/00 vpisalo

v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5515068
Osnovni kapital: 1,514.979,40 SIT
Ustanovitelj: Kovačič Anton, Ptuj, Zgor-

nja Hajdina 206, vstop 19. 3. 1991, vložek
1,514.979,40 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17047

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04315 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa GRIČ, trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o., sedež: Cirkulane 11a,
Cirkulane, pod vložno št. 1/08126/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5773326
Osnovni kapital: 2,545.136 SIT
Ustanovitelja: Arbeiter Milan in Arbei-

ter Marjana, oba iz Cirkulan 11a, vstopila
18. 3. 1993, vložila po 1,272.568 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Arbeiter Marjana, imenovana
31. 8. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17049

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00025 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa DEMUS DESIGN, proizvodno
in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Jadran-
ska ulica 8, Ptuj, pod vložno št. 1/01723/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža družbe in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5347769
Sedež: Ptuj, Povodnova ulica 6
Ustanovitelj: Kirič Janko in Kirič Nada,

oba s Ptuja, Povodnova ulica 6, vstopila
18. 2. 1990, vložila po 1,193.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1995: 3350
Proizvodnja ur; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdr-
ževanje 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; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Tr-
govina 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; 5141 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom, in sanitarno opremo; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgo-
vina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5273
Popravilo ur, nakita.

Rg-17050

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03415 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa PIRAL, poslovne storitve, ra-
čunalništvo in inženiring, d.o.o., sedež:
Ulica Vide Alič 19, Ptuj, pod vložno št.
1/06050/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5640547
Osnovni kapital: 2,149.000 SIT
Ustanovitelji: Alič Jernej, Alič Peter, ml.,

Alič Peter st. in Alič Marija, vsi s Ptuja,
Ulica Vide Alič 19, vstopili 2. 4. 1992, vlo-
žili po 537.250 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Alič Jernej, imenovan 6. 6. 1994, za-
stopa družbo brez omejitev.

Rg-17051

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04176 z dne 19. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠEPET, trgovsko podjetje na
veliko in malo, d.o.o., sedež. Grajena 15,
Ptuj, pod vložno št. 1/06345/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5664268
Osnovni kapital: 1,802.272 SIT
Ustanovitelji: Šegula Peter, Ptuj, Graje-

na 15, vstop 20. 3. 1992, vložek 1,802.272
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17053

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02953 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa RAMA-ŠPED, svetovanje, pro-
jektiranje, organiziranje transporta ter
trgovina, d.o.o., sedež: Tovarniška 10, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/04361/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5531098
Osnovni kapital: 1,502.769,34 SIT
Ustanovitelj: Matijevič Rajko, Kidriče-

vo, Ulica Nikole Tesle 9, vstop 15. 10. 1991,
vložek 1,502.769,34 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-17054

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02951 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa TEL-SOS, podjetje za servisi-
ranje naročniških central, priključkov in
povezav, d.o.o., sedež: Goričak 5a, Zavrč,
pod vložno št. 1/03779/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5481856
Osnovni kapital: 1,500.469,55 SIT
Ustanovitelj: Pungarčič Boris, Zavrč,

Goričak 5a, vstop 27. 11. 1990, vložek
1,500.469,55 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17055

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02957 z dne 15. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa REGULUS, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Kicar 48a,
Ptuj, pod vložno št. 1/01991/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5362270
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanoviteljica: Tkalčec Marija, Ptuj, Ki-

car 48a, vstop 12. 4. 1990, vložek 1,510.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17058

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02979 z dne 14. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa TRSAD, podjetje za kmetijstvo in
trgovino, d.o.o., sedež: Cvetkovci 14a, Pod-
gorci, pod vložno št. 1/07480/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709415
Osnovni kapital: 1,877.000 SIT
Ustanovitelj: Majcen Stanislav, Podgor-

ci, Cvetkovci 14a, vstop 5. 1. 1993, vložek
1,877.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17059

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03450 z dne 14. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa M & M, podjetje za računal-
ništvo, svetovanje in trgovino, d.o.o., se-
dež: Mestni vrh 17a, Ptuj, pod vložno št.
1/05392/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in ti-
pa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5611792
Osnovni kapital: 1,735.120,54 SIT
Ustanovitelj: Malovič Miran, Ptuj, Mest-

ni vrh 17a, vstop 8. 4. 1992, vložek
1,735.120,54 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Tement Anita, Ptuj, Gomilškova 3,
imenovana 2. 6. 1994, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-17061

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05283 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa TRING, računalniški inženiring
in storitve, d.o.o., sedež: Ulica Vide Alič
28, Ptuj, pod vložno št. 1/08365/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5766109
Dejavnost družbe se razširi za: trgovina

na debelo in drobno z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi; administrativne sto-
ritve in fotokopiranje; proizvodnja in servi-
siranje računalniške opreme; posredovanje
v prometu blaga in storitev.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgovi-
na na debelo in drobno z vsemi živilskimi in
neživilskimi proizvodi; oddajanje v najem
in posredovanje lastne in druge strojne in
programske opreme; programiranje računal-
niških aplikacij; informacijski inženiring;
svetovanje in izdelava sistemskih analiz s
področja informacijskih sistemov; računal-
niška, grafična in založniška dejavnost; eko-
nomske in organizacijske storitve, finančni
inženiring; ekonomska propaganda in re-
klama; prirejanje sejmov in razstav; komi-
sijska prodaja; fotografske storitve; zasto-
panje tujih firm; konsignacija; administra-
tivne storitve in fotokopiranje; proizvodnja
in servisiranje računalniške opreme; posre-
dovanje v prometu blaga in storitev.

Rg-17062

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom Srg
št. 94/02998 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu
vpisa TAJFUN, trgovsko in gostinsko pod-
jetje, d.o.o., sedež. Nova vas 30a, Ptuj, pod
vložno št. 1/04746/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapitala
in družbenika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5778280
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Murko Marina, vstop

17. 1. 1992, vložek 448.000 SIT, in Repič
Darin, vstop 12. 5. 1994, vložek 1,052.000
SIT, oba s Ptuja, Nova vas 30a, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Rg-17064

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02366 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa LA GRENS, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Doklece 26, Ptujska gora,
pod vložno št. 1/08063/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5757584
Osnovni kapital: 1,844.302 SIT
Ustanovitelja: Polajžer Dominik in Po-

lajžer Andrejka, oba s Ptujske gore, Dokle-
ce 26, vstopila 22. 2. 1993, vložila po
922.151 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Polajžer Andreja, imenovana
19. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17066

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02183 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa DERNIKOVIČ & PART, podjet-
je za predelavo kovine, plastike in trgovi-
no, d.o.o., sedež: Cirkulane 48, Cirkula-
ne, pod vložno št. 1/01773/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5361656
Osnovni kapital: 3,050.000 SIT
Ustanovitelja: Dernikovič Stanko, vlo-

žek 2,745.000 SIT, in Dernikovič Ana, vlo-
žek 305.000 SIT, oba iz Cirkulan 48, vsto-
pila 30. 1. 1990, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Rg-17067

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02176 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa GAJETA, podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino, turizem in proizvod-
njo, d.o.o., sedež: Ul. 5. prekomorske 14,
Ptuj, pod vložno št. 1/04803/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5563623
Osnovni kapital: 3,193.000 SIT
Ustanovitelja: Surić Žarko, vložek

2,235.100 SIT, in Surić Marjana, vložek
957.900 SIT, oba s Ptuja, Ul. 5. prekomor-
ske 14, vstopila 9. 2. 1992, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-17068

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02537 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ŽAGAR, podjetje za trgovino,
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Ob Dravi
3a, Ptuj, pod vložno št. 1/07523/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5709407
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žagar Zoran, Ptuj, Volk-

merjeva cesta 23, vstop 15. 12. 1992, vlo-
žek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17070

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03350 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa LEGO-A, gradbeništvo, trgovi-
na, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Tovarniška
cesta 10, Kidričevo, pod vložno št.
1/05510/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev aktov z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5625777.

Rg-17071

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02952 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa FIŠTRAVEC, podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., se-
dež: Kerenčičev trg 9, Ormož, pod vložno
št. 1/06013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:
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Matična št.: 5629039
Osnovni kapital: 1,874.682 SIT
Ustanovitelj: Fištravec Marjan, Velika

Nedelja, Trgovišče 50, vstop 24. 6. 1992,
vložek 1,874.682 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Rg-17072

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/01650 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa EKO-LES, podjetje za urejanje
okolja in trgovino, d.o.o., sedež: Kajuho-
va 5, Ptuj, pod vložno št. 1/04489/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov s temile podatki:

Matična št.: 5534089
Ustanovitelji: LES, p.o., Ptuj, Rogozniška

4, vstopil 23. 9. 1991, vložil 5,860.921,40
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pešec Vilko,
Čajič Vida in Rojič Boris, izstopili 11. 5. 1994.

Rg-17073

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06067 z dne 12. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa EKO-LES, podjetje za ureja-
nje okolja in trgovino, d.o.o., sedež: Kaju-
hova 5, Ptuj, pod vložno št. 1/04489/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev aktov z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5534089.

Rg-17074

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03342 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa STANALUM, podjetje za uprav-
ljanje, obratovanje in vzdrževanje stano-
vanjskih hiš, d.o.o., sedež: Tovarniška
cesta 10, Kidričevo, pod vložno št.
1/05566/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča uskladitev aktov z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5608872.

Rg-17075

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03356 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa REVITAL, podjetje za pridelo-
vanje in prodajo vrtnin ter urejanje oko-
lja, d.o.o., sedež: Tovarniška cesta 10, Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/04294/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5518679.

Rg-17076

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03357 z dne 9. 6. 1995 pri subjektu
vpisa ALIN, podjetje za ustanavljanje no-
vih podjetij, d.o.o., sedež: Tovarniška 10,
Kidričevo, pod vložno št. 1/03554/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
naziva firme in uskladitev aktov z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5478847
Firma: ALIN, družba za ustanavljanje

novih podjetij, d.o.o.

Rg-17077

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03411 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa VITAL, gostinstvo in trgovina,

d.o.o., sedež: Tovarniška 7, Kidričevo, pod
vložno št. 1/03994/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev aktov z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5495792.

Rg-17078

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03288 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa VAŠČANKA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Vuzmetinci 11, Miklavž pri
Ormožu, pod vložno št. 1/08351/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in tipa zastopnika ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5828341
Osnovni kapital: 3,141.805 SIT
Ustanovitelja: Vrbančič Matilda, in Vr-

bančič Ivan, oba iz Radovljice, Nova vas pri
Lescah 25, vstopila 14. 12. 1992, vložila po
1,570.902,50 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kurist Vrbančič Ivan, imenovan 20. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev v notranjem
prometu.

Rg-17080

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02684 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa ZASTOR, zastopništvo in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Ulica Avgusta Hlupiča 5,
Ptuj, pod vložno št. 1/07438/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5704405
Osnovni kapital: 1,639.000 SIT
Ustanovitelja: Korpar Peter, vstop 5. 1.

1993, vložek 1,289.000 SIT, in Korpar Alen-
ka, vstop 25. 5. 1994, vložek 350.000 SIT,
oba s Ptuja, Ulica Avgusta Hlupiča 5, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Korpar Alenka, imenovana 25. 5.
1994.

Rg-17081

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03140 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa CHYPPI, proizvodnja, predela-
va, trgovina, svetovanje, storitve, d.o.o.,
sedež: Gerečja vas 14, Ptuj, pod vložno št.
1/01819/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme in osnovnega kapi-
tala ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5373212
Firma: CHIPPY, proizvodnja, prede-

lava, trgovina, svetovanje, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CHIPPY, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanovitelja: Drevenšek Silvo in Viher

Sonja, oba s Ptuja, Gerečja vas 14, vstopila
8. 11. 1993, vložila po 751.250 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17083

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03349 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa VARGAS-AL, družba za fizič-

no-tehnično in protipožarno varovanje
premoženja, trgovino in servis, d.o.o., se-
dež: Tovarniška 10, Kidričevo, pod vlož-
no št. 1/08718/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev aktov z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5789265.

Rg-17084

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03301 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MIKROFILM COPY, storitve,
trgovina, servis, d.o.o., sedež: Tovarniška
10, Kidričevo, pod vložno št. 1/03463/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5449979
Osnovni kapital: 3,555.000 SIT
Ustanovitelji: Meglič Janko, Ptuj, Kaju-

hova 3, vstop 27. 12. 1990, vložek 3,555.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17086

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02769 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa BAS, trgovsko in proizvodno
podjetje zaščitnih sredstev in galanterije,
d.o.o., sedež: Lovrenc na Dravskem polju
83, Lovrenc na Dravskem polju, pod vlož-
no št. 1/01135/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in tipa zastopnika ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5303303
Osnovni kapital: 11,169.000 SIT
Ustanovitelji: Strel Branko in Strel Ani-

ca, vložila po 4,467.600 SIT, ter Strel Du-
šan in Strel Zoran, vložila po 1,116.900 SIT,
vsi iz Lovrenca na Dravskem polju 83a,
vstopili 2. 10. 1990, odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Strel Branko, imenovan 23. 4. 1990,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17087

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02813 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa REKLAMA, reklamne stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Trstenjako-
va 9, Ptuj, pod vložno št. 1/04197/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje družbe z omejeno odgovornostjo v
komanditno družbo ter spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5457289
Firma:  REKLAMA  &  NOVAK,  re-

klamne in računovodske storitve ter tr-
govina, k.d.

Skrajšana  firma:  REKLAMA  &  NO-
VAK, k.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Osnovni kapital: 269.641 SIT
Ustanovitelja: Neodvisni sindikati Slo-

venije, Ptuj, Trstenjakova 9, vstop 22. 6.
1991, vložek 169.641 SIT, odgovornost: ne
odgovarjajo; komplementar Novak Stanko,
Ptuj, Ulica 25. maja 9, vstop 20. 5. 1994,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: odgovar-
jajo s svojim premoženjem.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vuk Aljaž, razrešen 20. 5. 1994; druž-
benik Novak Stanko, imenovan 20. 5. 1994.

Rg-17088

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02340 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ZELENIK, hidravlika in stroj-
ništvo, d.o.o., sedež: Markovci 67d, Mar-
kovci, pod vložno št. 1/01994/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5362695
Osnovni kapital: 1,640.400 SIT
Ustanovitelj: Zelenik Miran, Markovci

67d, vstop 5. 2. 1990, vložek 1,640.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17089

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03152 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ČEBELICA, podjetje za proiz-
vodnjo, trgovino, storitve, uvoz in izvoz,
d.o.o., sedež: Čučkova 3a, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/03133/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in družbenika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5445116
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Nikolovski Makedonka,

Ptuj, Kraigherjeva 31, vstop 10. 12. 1990,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja, Drevenšek Tomislav, izstop 23. 5. 1994.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Drevenšek Tomislavu, ki je bil
razrešen 23. 5. 1994.

Rg-17090

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05259 z dne 31. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa OZIRIS, krojaško pletarska
dejavnost, d.o.o., sedež: Miklošičeva uli-
ca, Ptuj, pod vložno št. 1/07177/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikovanje
družbe z omejeno odgovornostjo v družbo z
neomejeno odgovornostjo, spremembo fir-
me, sedeža, družbenika, dejavnosti in za-
stopnika ter uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5692695
Firma: OZIRIS-DROŽDEK IN PART-

NER, krojaško pletarska dejavnost, d.n.o.
Skrajšana firma: OZIRIS-DROŽDEK

IN PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Reševa 6
Ustanovitelja: Droždek Slobodan, vsto-

pil 31. 8. 1991 in Droždek Slavica, vstopila
22. 12. 1994, oba iz Sračinca, Varaždinska
72, Hrvaška, vložila po 50.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Droždek Slobodan in prokuristka Pe-
trovič Marija, Videm pri Ptuju, Majski vrh
29a, imenovana 22. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1995: 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-17091

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02863 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ANAS, proizvodnja in trgovi-
na, d.o.o., sedež: Lovrenc na Dravskem
polju 113, Ptuj, pod vložno št. 1/01726/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, dejavnosti in
priimka ustanoviteja ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5851564
Osnovni kapital: 1,502.500 SIT
Ustanoviteljica: Mlakar Majda, Lovrenc

na Dravskem polju 113, vstop 21. 2. 1990,
vložek 1,502.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost družbe se razširi z naslednjim:
proizvodnja zgotovljenih tekstilnih izdel-
kov; proizvodnja trikotažnih predmetov;
proizvodnja tekstilne konfekcije; proizvod-
nja drugih tekstilnih izdelkov; proizvodnja
usnjene galanterije; izdelava in popravilo
tekstilnih predmetov; trgovinske storitve:
agencijske storitve, posredniške storitve, za-
stopniške storitve, borzne storitve; storitve
odpravljanja in dostavljanja blaga, storitve
ekonomske propagande in reklame, sejem-
ske storitve; posredovanje v prometu blaga
in storitev; trgovina na debelo in drobno z
živilskimi in neživilskimi proizvodi.

Zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov.

Dejavnost družbe se odslej glasi: pro-
izvodnja izdelkov iz tekstila, volne, usnja in
krzna; proizvodnja zgotovljenih tekstilnih
izdelkov; proizvodnja trikotažnih predme-
tov; proizvodnja tekstilne konfekcije; pro-
izvodnja drugih tekstilnih izdelkov; proiz-
vodnja usnjene galanterije; izdelava in po-
pravilo tekstilnih predmetov; trgovinske sto-
ritve: agencijske storitve, posredniške
storitve, zastopniške storitve, borzne stori-
tve, storitve odpravljanja in dostavljanja bla-
ga, storitve ekonomske propagande in re-
klame, sejemske storitve; posredovnje v pro-
metu blaga in storitev; trgovina na debelo in
drobno z živilskimi in neživilskimi proizvo-
di.

Zunanjetrgovinska dejavnost: uvoz in iz-
voz živilskih in neživilskih proizvodov.

Rg-17093

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02954 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TERMOSAN, storitveno pod-
jetje, projektiranje in inženiring, d.o.o.,
sedež: Gorca 61, Videm pri Ptuju, pod
vložno št. 1/08313/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti in tipa zastopnika ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5783801
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Turk Marjan in Turk Cvet-

ka, oba iz Vidma pri Ptuju, Gorca 61, vsto-
pila 27. 5. 1993, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Turk Cvetka, imenovana 19. 5.
1995, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost: izvajanje tehnično-tehnološ-
kih del v energetiki in gradbeništvu; izde-

lava tehnične in tehnološke dokumentacije
v energetiki; izvajalski in svetovalni inže-
niring v gradbeništvu; svetovanje na po-
dročju gradbeništva in energetike; projek-
tiranje in konstruiranje napeljav in naprav
v gradbeništvu; izdelava uporabniških ra-
čunalniških programov; trgovina na debelo
in drobno z neživilskimi izdelki; posredo-
vanje in zastopanje v prometu blaga in sto-
ritev; uvoz in izvoz neživilskih proizvo-
dov; posredovanje v prometu z nepremiči-
nami in premičninami; prevoz blaga v cest-
nem prometu.

Rg-17095

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02371 z dne 29. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa PAAM-AUTO, podjetje za proda-
jo avtomobilov, avtomateriala, marketing
avto, d.o.o., sedež: Zavrč 7a, Zavrč, pod
vložno št. 1/04244/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenikov, dejavnosti in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5510686
Osnovni kapital: 1,557.000 SIT
Ustanovitelja: Vidovič Iris, Cirkulane

34b, vstop 28. 8. 1991, vložek 762.930 SIT,
in Furjan Robert, Zavrč 7a, vstop 25. 5.
1994, vložek 794.070 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Vidovič Iris in direktor Furjan Ro-
bert, imenovana 25. 5. 1994, zastopata druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost družbe se zoži za: trgovino
z neživilskimi proizvodi na drobno in de-
belo v obsegu: tkanine in konfekcija, ko-
vinsko in elektrotehnično blago, kurivo,
gradbeni material, papir in pribor, knjige,
pisarniški material, papir in pribor, tobak
in drugi neživilski proizvodi; trgovino na
drobno z neživilskimi proizvodi: obutev,
usnje, guma, plastika, keramika, steklo,
porcelan.

Dejavnost družbe se razširi za: trgovino
na drobno in debelo z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; zastopniške, posredniške,
komisijske in agencijske storitve v trgovini.

Dejavnost družbe se odslej glasi: trgo-
vina z vozili, deli ter priborom na drobno
in debelo; trgovina z naftnimi derivati na
drobno in debelo; trgovina z mešanim bla-
gom na drobno in debelo; popravilo in
vzdrževanje cestnih motornih vozil, vključ-
no storitve avtopralnice; cestni in mestni
promet v obsegu: prevoz potnikov v cest-
nem prometu, prevoz potnikov s taksi av-
tomobili, prevoz blaga v cestnem prometu,
storitve v cestnem prometu v obsegu: po-
sojanje osebnih avtomobilov brez voznika
(rent-a-car) in vlečna služba; druge gostin-
ske storitve; storitve na področju prometa
v obsegu: storitve reklame in ekonomske
propagande, zlasti marketinga itd., komer-
cialni posli pri uresničevanju prometa bla-
ga in storitev, neomenjene storitve na po-
dročju prometa; drugo izobraževanje v ob-
segu: pouk vožnje z motornimi vozili (avto
šola); trgovina na drobno in debelo z živil-
skimi in neživilskimi proizvodi; zastopniš-
ke, posredniške, komisijske in agencijske
storitve v trgovini.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 656 Št. 11 – 23. II. 1996

Rg-17096

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02696 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa TINACOM, trgovina, promet,
gostinstvo in turizem, d.o.o., sedež:
Prekomorska 9, Ptuj, pod vložno št.
1/07261/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benika in dejavnosti ter uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5770769
Osnovni kapital: 1,521.921 SIT
Ustanovitelja: Ipša Zdravko, Ptuj, Ul. 5.

prekomorske 9, vstop 31. 8. 1992, vložek
1,521.921 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Gazibegovič Bakir, izstop 30. 4. 1994.

Dejavnost se razširi za: špediterske po-
sle, menjalniške posle, ekonomske, organi-
zacijske in tehnološke storitve.

Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; prevoz blaga v cestnem
prometu; turistične agencije; gostinske
storitve nastanitve, prehrane in druge go-
stinske storitve; kmetijske storitve za rast-
linsko proizvodnjo; kmetijske storitve za
živinorejo; proizvodnja mineralne vode;
popravilo in vzdrževanje gostinske opre-
me; kooperacija iz registrirane dejavno-
sti; špediterski posli; menjalniški posli;
ekonomske, organizacijske in tehnološke
storitve.

Rg-17097

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02766 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KELC, proizvodnja, koopera-
cija, storitve, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., sedež: Poljska cesta 17, Ptuj,
pod vložno št. 1/02171/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje družbe
z omejeno odgovornostjo v družbo z neo-
mejeno odgovornostjo, spremembo firme in
zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5402328
Firma: TEKSTIL KELC & Co., druž-

ba za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.n.o.

Skrajšana firma: TEKSTIL KELC &
Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kelc Danilo in Kelc Ivi-
ca, oba s Ptuja, Poljska cesta 17, vstopila
18. 3. 1990, vložila po 1.000 SIT, odgovor-
nost: odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Kelc Danilo, imenovan 18. 3. 1990
in Kelc Ivica, imenovana 30. 5. 1994, oba
zastopata družbo brez omejitev.

Rg-17098

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02341 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa RBA TRADE, trgovina, go-
stinstvo, storitve, posredništvo, proizvod-
nja, d.o.o., sedež: Slekovčeva 8, Ptuj, pod
vložno št. 1/03936/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, družbenika in zastopnika ter uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5513553
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kirbiš Terezija, vstopila

1. 12. 1990 in Kirbiš Aleš, vstopil 10. 5.
1994, oba s Ptuja, Slekovčeva 8, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirbiš Aleš, imenovan 10. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17099

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02914 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LVM, podjetje za proizvod-
njo, trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
sedež: Prešernova 11, Ptuj, pod vložno št.
1/05367/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo sedeža firme, osnovnega
kapitala, družbenika in zastopnika ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5616450
Sedež: Videm pri Ptuju, Pobrežje 148b
Osnovni kapital: 1,655.000 SIT
Ustanovitelji: Satler Alojz in Satler Maj-

da, oba iz Vidma pri Ptuju, Pobrežje 148b,
vstopila 15. 1. 1992, vložila po 827.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata; Žnidarič Vla-
do, izstopil 25. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Satler Majda, imenovna 15. 1.
1992.

Rg-17100

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02849 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa LIBRA, trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Ulica Jožefe Lackove 30,
Ptuj, pod vložno št. 1/02309/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5399220
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Čuček Milan, Ptuj, Ulica

Jožefe Lackove 30, vstop 13. 6. 1990, vlo-
žek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-17102

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02198 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DIMNIKARSTVO, d.o.o., se-
dež: Anželova 24, Ptuj, pod vložno št.
1/02982/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5430607
Firma: DIMNIKARSTVO-ZAVRŠNIK

Z DRUŽBENIKI, podjetje za dimnikar-
ske storitve in servisiranje, d.n.o.

Skrajšana firma: DIMNIKARSTVO-
ZAVRŠNIK, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelji: Završnik Ivan, Ptuj, Anže-
lova 24, Završnik Anton, Ptuj, Obrtniška 8,
Vegan Stanko, Ptuj, Sagadinova 24, in Ku-
kovec Ivan, Ormož, Loperšice 21, vstopili
20. 5. 1994, vložili po 500 SIT, odgovor-
nost: odgovarjajo s svojim premoženjem.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benik Kukovec Ivan, imenovan 3. 5. 1994.

Dejavnost, vpisana 26. 5. 1995: 7470
Čiščenje stavb; 7430 Tehnični preizkusi in
analize; 7420 Projektiranje, inženiring in
tehnično svetovanje; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov.

Rg-17103

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02949 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa FORTIS, trgovsko, storitveno
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ob
Studenčnici 12, Ptuj, pod vložno št.
1/06921/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5680689
Osnovni kapital: 1,528.591,50 SIT
Ustanovitelja: Preac Franc, vložil

1,375.732,35 SIT, in Preac Gabriela, vložila
152.859,15 SIT, oba s Ptuja, Ob Studenčni-
ci 12, vstopila 18. 10. 1991, odgovornost:
ne odgovarjata.

Rg-17104

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02916 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KAMPL DE & MA, podjetje
za usposabljanje voznikov motornih vo-
zil, d.o.o., Kopališka 6, Kidričevo, pod
vložno št. 1/02173/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5373450
Osnovni kapital: 1,778.863 SIT
Ustanovitelj: Kampl Zlatko, Ptuj, Zgor-

nja Hajdina 57, vstop 27. 3. 1990, vložek
1,778.863 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17105

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02689 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠTAJERGRADING, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Loperšice 32, Ormož, pod vložno
št. 1/07383/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5702801
Osnovni kapital: 1,664.527 SIT
Ustanovitelja: Trop Ivan, Ormož, Loper-

šice 32, vložil 880.317 SIT, in Jamnik Bo-
jan, Maribor, Ruska 15, vložil 784.210 SIT,
vstopila 21. 12. 1992, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jamnik Bojan, imenovan 26. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17106

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02784 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa KOLO, servis in prodaja koles
in športnih potrebščin, d.o.o., sedež: Zech-
nerjeva 22, Ptuj, pod vložno št. 1/04350/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in tipa zastopni-
ka ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5528879
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Polanec Franc in Polanec

Zlatka, oba s Ptuja, Zechnerjeva 22, vstopi-
la 11. 9. 1991, vložila po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Polanec Zlatka, imenovana 11. 5.
1994.

Rg-17107

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03137 z dne 30. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa WEB, proizvodnja, trgovina
in storitve, d.o.o., sedež: Orešje 173, Ptuj,
pod vložno št. 1/05443/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5601070
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Vajda Edita in Vajda Bo-

jan, oba iz Desternika, Placar 45, vstopila
9. 8. 1993, vložila po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-17108

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00071 z dne 26. 5. 1995 pod št.
vložka 1/09441/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899966
Firma: ROKEC, podjetje za ekonom-

sko tehnični inženiring in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: ROKEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Ptuj, Gerečja vas 37b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Štumberger Nataša, Ptuj,

Zgornja Hajdina 121, vstop 10. 4. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost vpisana 26. 5. 1995: 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje in oskrba z računalniškimi progra-
mi; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje, inženiring in tehnično sveto-
vanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5121
Trgovina 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 debe-
lo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi iz-
delki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, ča-
jem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
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; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5211 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.

Rg-17110

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02338 z dne 26. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa GASTROSPEIM-Design, sto-
ritve, svetovanje, proizvodnja in prodaja,
posredovanje, eksterier in oprema, inte-
rier, inventar, marketing, d.o.o., sedež:
Remčeva 7, Ptuj, pod vložno št. 1/01958/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5362539
Osnovni kapital: 1,552.380 SIT
Ustanovitelj: Bombek Dušan, Ptuj, Rem-

čeva 7, vstop 22. 2. 1990, vložek 1,552.380
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17111

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02686 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MODMED, podjetje za zdravs-
tveno dejavnost, d.o.o., sedež: Aškerčeva
1, Ptuj, pod vložno št. 1/06486/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala, družbenikov in zastopni-
kov ter uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5658055
Osnovni kapital: 3,428.000 SIT
Ustanovitelja: Modlic Anton, Markovci,

Zagojiči 7, vstop 26. 5. 1992, vložek
3,428.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Janžekovič Stanislav, izstop 27. 5. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Janžekovič Stanislav, razrešen 27. 5.
1994; direktor Modlic Anton, imenovan
27. 5. 1994, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-17112

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02955 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa EHM, avtoelektrika, avtome-
hanika, hidravlika, d.o.o., sedež: Zagrebš-
ka cesta 112, Ptuj, pod vložno št.
1/04092/00 vpisalo v sodni register tega so-

dišča spremembo sedeža firme, osnovnega
kapitala in tipa zastopnika ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5508665
Sedež: Kidričevo, Tovarniška cesta 10
Osnovni kapital: 1,853.563 SIT
Ustanovitelji: Koderman Jakob, Ptuj, Za-

grebška cesta 112, vložek 712.626,50 SIT,
Horvat Stane, Ptuj, Draženci 54, vložek
482.839,50 SIT, Žnidar Janko, Kidričevo,
Kungota pri Ptuju 118, vložek 252.438,50
SIT, in Jerenko Marjan, Ptuj, Gerečja vas
109, vložek 405.658,50 SIT – vstopili 23. 3.
1991, odgovornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: pro-
kuristi Horvat Stane, Žnidar Janko in Jeren-
ko Marjan, imenovani 25. 5. 1995, zastopa-
jo družbo brez omejitev.

Rg-17113

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03114 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa PUMMO, proizvodno podjet-
je, d.o.o., sedež: Ljutomerska 38a, Ormož,
pod vložno št. 1/07273/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5690692
Osnovni kapital: 18,968.709 SIT
Ustanovitelja: KWM Kunststoff Formi-

teile GmbH, vstop 21. 11. 1992, vložek
119.683 SIT, in KWM Schaumtechnik
GmbH, vstop 15. 2. 1993, vložek 18.849,026
SIT, oba iz Strasse 6 ZR Nemčija, 7901
Merklingen Robert-Bosch, odgovornost: ne
odgovarjata.

Rg-17115

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00073 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa OSNOVNA ŠOLA, Ivanjkovci
– Miklavž pri Ormožu, p.o., sedež: Mi-
klavž pri Ormožu 19, Miklavž pri Ormo-
žu, pod vložno št. 1/00255/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča organiziranje javne-
ga zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5089158
Firma: OSNOVNA ŠOLA Miklavž pri

Ormožu
Skrajšana firma: OSNOVNA ŠOLA Mi-

klavž pri Ormožu
Osnovni kapital: 107,186.556,85 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Or-

mož, Ormož, Ptujska cesta 6, vstop 28. 11.
1991, vložek 107,186.556,85 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Tram-
šek Miroslav, Miklavž pri Ormožu 23, ime-
novan 24. 3. 1992.

Zavod zastopa ravnatelj.

Rg-17116

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00072 z dne 29. 5. 1995 pod št.
vložka 1/09442/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s
temile podatki:

Matična št.: 5900026
Firma:  OSNOVNA  ŠOLA  IVANJ-

KOVCI
Skrajšana  firma:  OSNOVNA  ŠOLA

IVANJKOVCI
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Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: Ivanjkovci, Ivanjkovci 71a
Osnovni kapital: 56,572.689,15 SIT
Ustanoviteljica: Skupščina občine Or-

mož, Ormož, Ptujska cesta 6, vstop 1. 1.
1995, vložek 56,572.689,15 SIT, odgovor-
nost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bez-
jak Irma, Ivanjkovci 84, imenovana 19. 12.
1994, zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 5. 1995: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-17117

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02999 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa RESOR, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Prešernova 5, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/02361/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapita-
la in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št.: 5512786
Osnovni kapital: 1,579.000 SIT
Ustanovitelja: Repič Silva, vstopila

15. 5. 1990, in Repič Janko, vstopil 25. 5.
1990, oba s Ptuja, Nova vas pri Ptuju 26d,
vložila po 789.500 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Rg-17118

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03139 z dne 24. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa MITRA, trgovina na debelo in
drobno, d.o.o., sedež: Aškerčeva 5, Ptuj,
pod vložno št. 1/03965/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5497507
Osnovni kapital: 1,501.394 SIT
Ustanoviteljica: Žnidarič Anica, Ptuj,

Gomilškova 2, vstop 27. 11. 1990, vložek
1,501.394 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17119

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03220 z dne 24. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa NAPIS, podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Jurčiče-
va 14, Ptuj, pod vložno št. 1/06966/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5681723
Osnovni kapital: 1,704.000 SIT
Ustanovitelj: Merc Mitja, Ptuj, Jurčiče-

va 14, vstop 6. 7. 1992, vložek 1,704.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17120

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03022 z dne 24. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa VEK, trgovsko in proizvodno pod-
jetje, d.o.o., sedež: Zgornja Hajdina 104e,
Ptuj, pod vložno št. 1/07320/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5709946
Osnovni kapital: 1,516.802 SIT
Ustanovitelj: Vek Branko, Ptuj, Zgornja

Hajdina 104e, vstop 16. 12. 1992, vložek
1,516.802 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-17188

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02947 z dne 8. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa MARSEL, trgovsko in proizvod-
no podjetje, d.o.o., sedež: Pobrežje 64a,
Videm pri Ptuju, pod vložno št. 1/07620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala in uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št.: 5722276
Osnovni kapital: 1,812.515 SIT
Ustanovitelj: Selinšek Marjan, Videm pri

Ptuju, Pobrežje 64a, vstop 25. 1. 1993, vlo-
žek 1,812.515 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-2935

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02766 z dne 29. 5. 1995. pri sub-
jektu vpisa KELC, proizvodnja, koopera-
cija, storitve, trgovina na debelo in drob-
no, d.o.o., Poljska cesta 1, Ptuj, pod vlož-
no št. 1/02171/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča preoblikovanje družbe z ome-
jeno odgovornostjo v družbo z neomejeno
odgovornostjo, spremembo firme in zastop-
nikov s temile podatki:

Matična št.: 5402328
Firma: TEKSTIL KELC & Co., druž-

ba za proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.n.o.

Skrajšana firma: TEKSTIL KELC &
Co., d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Ustanovitelja: Kelc Danilo in Kelc Ivica,
oba s Ptuja, Poljska cesta 17, vstopila 18. 3.
1990, vložila po 1.000 SIT, odgovornost:
odgovarjata s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Kelc Danilo, imenovan 18. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Kelc Ivica, imenovana 30. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-12990

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00028 z dne 30. 3. 1995 pod št.
vložka 1/09429/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile po-
datki:

Matična št.: 5889723
Firma:  KMETIJSKI  KOMBINAT

PLUS, d.o.o.
Skrajšana firma: KK PLUS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Muzejski trg 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kmetijski kombinat Ptuj,

p.o., Ptuj, Muzejski trg 2, vstop 24. 2. 1995,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Magdalenc Marija, imenovana
24. 2. 1994, Ptuj, Rimska ploščad 10, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Člani nadzornega sveta: Erlač Alojz,
Skaza Andreja in Šoemen Andrej, vsi vsto-
pili 24. 2. 1995.

Dejavnost, vpisana dne 30. 3. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Stori-
tve za živinorejo brez veterinarskih stori-

tev; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovina-
mi in živimi živalmi; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Tr-
govina na debelo z živimi živalmi; 513 Tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6521 Finančni zakup (leasing); 6523 Drugo
finančno posredništvo, d.n.; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7230 Obdela-
va podatkov; 7411 Pravno svetovanje; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Pro-
jektiranje, inženiring in tehnično svetova-
nje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-12994

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04587 z dne 30. 3. 1995 pri sub-
jektu vpisa KMETIJSKI KOMBINAT
PLUS, d.o.o., Muzejski trg 2, Ptuj, pod
vložno št. 1/09073/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5828490
Dejavnost se razširi na: organiziranje in

izvajanje varstva pri delu in požarne varno-
sti.

Dejavnost odslej glasi: kmetijske stori-
tve; trgovina na debelo in drobno z živilski-
mi in neživilskimi proizvodi; storitve na po-
dročju prometa; projektiranje gradbenih ob-
jektov; inženiring; izvajanje strokovnega
nadzora nad investicijskimi deli; razisko-
valno razvojne storitve; ekonomske, orga-
nizacijske in tehnološke storitve; poslovne
storitve; strokovno usposabljanje in strokov-
no izpopolnjevanje; drugo izobraževanje;
vse gostinske storitve; turistično posredo-
vanje; organiziranje in izvajanje varstva pri
delu in požarne varnosti.

Rg-14182

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02521 z dne 20. 4. 1995 pri
subjektu vpisa Računalniško podjetje
BYTEK, d.o.o., Majstrova ul. 4, Ptuj, pod
vložno št. 1/02248/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva firme,
osnovnega kapitala in uskladitev z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5380529
Firma: BYTEK, računalniško podjet-

je, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,107.000 SIT
Ustanovitelja: Kelnec Davorin, Ptuj, Or-

moška c. 92, vstop 29. 5. 1990, vložek
2,485.600 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kelenc Marjetka, Ptuj, Ormoška c. 92, vstop



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 11 – 23. II. 1996 Stran 659

13. 9. 1993, vložek 621.400 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Rg-17082

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03262 z dne 9. 6. 1995 pri subjek-
tu vpisa PANOEX PLUS, finančni inženi-
ring, tehnološke in organizacijske stori-
tve, d.o.o., Grabe 46, Središče ob Dravi,
pod vložno št. 1/04006/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5496683
Osnovni kapital: 1,568.000 SIT

Rg-17094

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02834 z dne 29. 5. 1995 pri subjek-
tu vpisa MULTI-ŠPED, podjetje za špedi-
cijo, trgovino in storitve, d.o.o., Središče
ob Dravi, med. mej. pr., Središče ob Dravi,
pod vložno št. 1/05409/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča preoblikovanje d.d. v
d.o.o., spremembo osnovnega kapitala, druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5599288
Firma: MULTI-ŠPED, podjetje za špe-

dicijo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MULTI-ŠPED, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 4,571.000 SIT
Ustanovitelj: MACADA, d.d., izstop

30. 5. 1994; Topola Darko, Varaždin, Tina
Ujevića 44, vstop 30. 5. 1994, vložek
4,571.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Topola Darko, imenovan 30. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; prokurist
Smej Štefan, imenovan 30. 5. 1994, Sveti
Martin na Muri, Sveti Martin na Muri.

Rg-17109

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03131 z dne 29. 5. 1995 pri sub-
jektu vpisa DISKONT DARINKA, trgov-
sko podjetje, d.o.o., Stojnci 66, Markovci,
pod vložno št. 1/01439/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5332699
Osnovni kapital: 1,517.000 SIT
Ustanovitelja: Meznarič Darinka in Mez-

narič Milan, oba Markovci, Stojnci 66, vsto-
pila 22. 1. 1990, vložila po 758.500 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Rg-20555

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04057 z dne 26. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa M & K LABORATORY, pod-
jetje za preiskavo materialov brez poru-
šitve, d.o.o., Dornava 142/c, Dornava, pod
vložno št. 1/03704/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala, dejavnosti, tipa zastopnika in uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št.: 5470242
Osnovni kapital: 1,644.300 SIT
Ustanovitelja: Petek Milan, Dornava,

Dornava 142c, vstop 30. 1. 1991, vložek

822.400 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pivko Konrad, Markovci, Stojnci 22a, vstop
30. 1. 1991, vložek 821.900 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kurist Pivko Konrad, imenovan 30. 1. 1991,
zastopa družbo brez omejitev v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu.

Dejavnost družbe se razširi na: montaža
centralne kurjave; montaža hišnih plinskih
inštalacij.

Dejavnost odslej glasi: preiskava mate-
rialov in proizvodov z metodami brez poru-
štive; kovinskopredelovalna dejavnost: pro-
izvodnja orodja, priprav in naprav za vse
vrste kontrole; montaža in varjenje jeklenih
konstrukcij na terenu; opravljanje vseh vrst
varjenja; izobraževanje: varilna šola in ate-
stiranje varilcev – teoretični del; izdajanje
revij, biltenov in drugih publikacij; storitve,
reklame in ekonomska propaganda; trgovi-
na na debelo in drobno z neživilskimi proi-
zvodi; kooperacija; montaža centralne kur-
jave; montaža hišnih plinskih inštalacij.

Rg-20559

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03207 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa BRAZDA, kmetijstvo in trgovi-
na, d.o.o., Pacinje 16, Dornava, pod vložno
št. 1/02491/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala, de-
javnosti in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5391466
Osnovni kapital: 1,796.000 SIT
Ustanovitelj: Šalamun Janez, Dornava,

Pacinje 16, vstop 2. 7. 1990, vložek
1,796.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dosedanja dejavnost se razširi še na: go-
stinstvo: nastanitev, prehrana in druge go-
stinske storitve.

Dejavnost odslej glasi: kmetijska proi-
zvodnja: poljedelstvo, sadjarstvo, vinograd-
ništvo in živinoreja v lastni in kooperacijski
proizvodnji; kmetijske storitve: za rastlin-
sko proizvodnjo in za živinorejo; trgovina
na debelo in drobno z živilskimi in neživil-
skimi proizvodi; proizvodnja žaganega le-
sa; proizvodnja furnirja in plošč; impregni-
ranje lesa; proizvodnja lesne embalaže; koo-
peracija; gostinstvo: nastanitev, prehrana in
druge gostinske storitve.

Rg-20560

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03360 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa TITANIJA, export, import, agen-
cija, d.o.o., Mihovci 34, Velika Nedelja,
pod vložno št. 1/08685/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, dejavnosti, tipa zastopnika in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5783003
Osnovni kapital: 1,637.000 SIT
Ustanovitelja: Heržič Majda, vložila

163.700 SIT in Heržič Miroslav, vložil
1,473.300 SIT, oba Velika Nedelja, Mihov-
ci 34, vstopila 30. 12. 1992, odgovornost:
ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Heržič Majda, imenovana 27. 5.
1994, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost družbe se razširi za: polje-
delstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živino-
rejo; kmetijske storitve za rastlinsko proi-
zvodnjo in živinorejo.

Družba opravlja naslednje dejavnosti: tr-
govina na debelo z živilskimi in neživilski-
mi proizvodi, vozili, deli in priborom; trgo-
vina na drobno z neživilskimi proizvodi,
vozili, deli in priborom; proizvodnja: galan-
terijskih izdelkov iz kovin, lesa, plute, us-
nja, tekstila in drugih nekovinskih materia-
lov, šolskega in pisarniškega pribora, nakita
in druga neomenjena industrija; zaključna
in obrtna dela v gradbeništvu; zastopniške,
posredniške, agencijske in komisijske stori-
tve v trgovini; špediterske storitve; fotoko-
piranje in druge neomenjene storitve; polje-
delstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, živino-
reja; kmetijske storitve za rastlinsko proi-
zvodnjo in živinorejo.

Rg-20568

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04157 z dne 25. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa VELTIS, podjetje za trgovino,
d.o.o., Poštna ulica 1, Ormož, pod vložno
št. 1/08266/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5906890
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanoviteljica: Kukec Irena, Ormož,

Kolodvorska 2, vstop 5. 5. 1993, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20571

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03453 z dne 14. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa DAA, servis, trgovina in gostins-
tvo, d.o.o., Draženci 3, Hajdina, pod vložno
št. 1/07755/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe z omejeno od-
govornostjo v družbo z neomejeno odgovor-
nostjo, spremembo firme, družbenikov, za-
stopnikov in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5724414
Firma: GAJIĆ & CO., servis, trgovina

in gostinstvo, d.n.o.
Skrajšana firma: GAJIĆ & CO., d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Osnovni kapital: 250.819,80 SIT
Ustanovitelja: Gajič Jovica, vstopil

20. 1. 1993 in Gajič Marija, vstopila 1. 6.
1994, oba Hajdina, Draženci 3, vložila po
125.409,90 SIT, odgovornost: odgovarjata
s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Gajič Jovica, imenovan 20. 1. 1993,
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Gajič Marija, imenovana 1. 6. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-20573

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03260 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ROMAX, podjetje za prevoz
in trgovino, d.o.o., Zagrebška 103, Ptuj,
pod vložno št. 1/06316/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:
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Matična št.: 5668174
Osnovni kapital: 1,576.840 SIT
Ustanovitelj: Rop Marjan, Ptuj, Zagrebš-

ka 109, vstop 29. 8. 1992, vložek 1,576.840
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20575

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05260 z dne 18. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ŠTAMBERGER, proizvodno
trgovsko podjetje, d.o.o., Slovenska cesta
41, Središče ob Dravi, pod vložno št.
1/06062/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, druž-
benikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladi-
tev z zakonom o gospodarskih družbah in s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5647240
Osnovni kapital: 1,614.691 SIT
Ustanovitelj: Štamberger Alojz, Središ-

če ob Dravi, Slovenska c. 41, vstop 8. 4.
1992, vložek 1,614.691 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Lukman Nataša, izstop 23.
12. 1994; Štamberger Marko, izstop 23. 12.
1994.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Štamberger Marko, razrešen 23. 12.
1994; družbenica Lukman Nataša, razreše-
na 23. 12. 1994.

Dejavnost, vpisana dne 18. 7. 1995: 521
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah; 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; 511
Posredništvo; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih suro-
vin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri pro-
daji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52487 Trgovi-
na na drobno z igračami, otroško opremo;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 5030 Trgovina z re-
zervnimi deli in dodatno opremo za motor-
na vozila; 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; 175 Proizvodnja drugih tek-
stilij; 183 Strojenje in dodelava krzna; proi-
zvodnja krznenih izdelkov; 1810 Proizvod-
nja usnjenih oblačil; 204 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 205 Proizvodnja drugih lese-
nih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2112 Proizvodnja papirja in
kartona; 212 Proizvodnja izdelkov iz papir-
ja in kartona; 2416 Proizvodnja plastičnih
mas v primarni obliki; 2412 Proizvodnja

barvil in pigmentov; 251 Proizvodnja izdel-
kov iz gume; 252 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas.

Rg-20576

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00010 z dne 5. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09449/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5891124
Firma:  PROTANIT,  trgovsko  pro-

izvodno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PROTANIT, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Rajšpova 14
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Mitteregger Arnold,

Frohnleiten, Avstrija, Grafendorfstr. 20, vs-
top 9. 1. 1995, vložek 450.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Hlupič Anton, Ptuj,
Ob Studenčnici 5, vstop 9. 1. 1995, vložek
600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Joha Branko, Ptuj, Tiha pot 4, vstop 9. 1.
1995, vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hlupič Anton, imenovan 9. 1. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 2682
Proizvodnja drugih nekovinskih izdelkov;
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.; 6340 Dejavnosti drugih promet-
nih agencij; 50101 Trgovina na debelo z
mtornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302 Tr-
govina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303 Po-
sredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kole-
si, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravila motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 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;
5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi
izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na de-
belo s trdimi, tekočimi in plinastmi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in ru-
dami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, naprava-
mi za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina 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
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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; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 7420 Projektiranje, in-
ženiring in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nični preizkusi in analize; 7440 Ekonomska
propaganda; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti.

Rg-20579

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00113 z dne 6. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09450/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906580
Firma: CA – TEKS, podjetje za trgovi-

no in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: CA – TEKS, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Osojnikova cesta 3
Osnovni kapital: 1,590.500 SIT
Ustanoviteljica: Cajnko Anica, Ptuj, Ko-

kolova 20, vstop 31. 5. 1995, vložek
1,590.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Cajnko Anica, imenovana 31. 5.
1995, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1995: 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgo-
vina na debelo z oblačili in obutvijo; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki.

Rg-20581

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00114 z dne 10. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09452/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z neomeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5906989
Firma:  PETEK  Andrej  &  Bogomir,

podjetje za storitve, transport, proizvod-
njo in trgovino, d.n.o.

Skrajšana firma: PETEK A & B, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Vičava 81
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Petek Bogomir, Ptuj, Vi-

čava 81, vstop 21. 6. 1995, vložek 5.000
SIT, odgovornost: odgovarja s svojim pre-
moženjem; Petek Andrej, Ptuj, Vičava 92,
vstop 21. 6. 1995, vložek 5.000 SIT, odgo-
vornost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Petek Bogomir, imenovan 21. 6. 1995;
družbenik Petek Andrej, imenovan 21. 6.
1995.

Dejavnost, vpisana dne 10. 7. 1995:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami, či-
stili; 5170 Druga trgovina na debelo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 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; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost pen-
zionov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 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; 5523 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6311
Prekladanje; 6330 Storitve potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 5146 Trgovina
na debelo s farmacevtskimi izdelki; 3310
Proizvodnja medicinske in kirurške opreme
in ortopedskih pripomočkov; 5232 Trgovi-
na na drobno z medicinskimi in ortopedski-
mi izdelki; 6521 Finančni zakup (leasing);
6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje dru-
gih kopenskih vozil v najem; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440

Ekonomska propaganda; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje.

Rg-20582

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00067 z dne 12. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09453/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 5899613
Firma: ZAGO, trgovina, storitve, go-

stinstvo in proizvodnja, d.o.o.
Skrajšana firma: ZAGO, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Kicar 108b
Osnovni kapital: 1,900.000 SIT
Ustanovitelj: Lašič Milan, Ptuj, Kicar

108b, vstop 3. 4. 1995, vložek 1,900.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lašič Milan, imenovan 3. 4. 1995,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 12. 7. 1995: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
čil; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Pro-
izvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja us-
njene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5124 Tr-
govina na debelo s kožami, usnjem; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 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, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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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; 52472 Trgovina na drobno s časo-
pisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specia-
liziranih prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastani-
tve za krajši čas; 55301 Dejavnosti resta-
vracij in gostiln; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 551 Storitve
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (cate-
ring); 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomska propaganda; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila.

Rg-20583

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/05142 z dne 13. 7. 1995 pri sub-
jektu vpisa ČISTO MESTO PTUJ,
podjetje za gospodarjenje z odpadki,
d.o.o., Osojnikova 9, Ptuj, pod vložno št.
1/06283/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala ter us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:

Matična št.: 5657148
Osnovni kapital: 17,371.561 SIT
Ustanovitelja: Komunalno podjetje Ptuj,

p.o., Ptuj, Žnidaričevo nabrežje 3, vstop
15. 7. 1992, vložek 8,512.065 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja; Eko les, podjetje za
urejanje okolja in trgovino, d.o.o., Ptuj, Ka-
juhova 5, vstop 15. 7. 1992, vložek
8,859.496 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20584

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00123 z dne 5. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa DRAVA, vodnogospodarsko pod-
jetje Ptuj, p.o., Žnidaričevo nabrežje 11,
Ptuj, pod vložno št. 1/01119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo de-
javnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5150515
Dejavnost, vpisana dne 5. 7. 1995: 351

Gradnja in popravilo ladij, čolnov; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 142 Pridobiva-
nje peska in gline; 1421 Pridobivanje gra-
moza in peska; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 351 Gradnja
in popravilo ladij, čolnov; 3511 Gradnja in

popravilo ladij; 451 Pripravljalna dela na
gradbiščih; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 452 Gradnja objektov in de-
lov objektov; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
602 Drug kopenski promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 652 Drugo finančno posred-
ništvo; 6523 Drugo finančno posredništvo,
d.n.; 703 Poslovanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7220 Svetovanje in oskrba z ra-
čunalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 726 Druge računalniške
dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije; 73101 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 7420 Projekti-
ranje, inženiring in tehnično svetovanje.

Pri dejavnosti J 6523 drugo finančno po-
sredništvo, d.n. razen opravljanja dejavno-
sti borznoposredniških in finančnih družb.

Rg-20585

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/06206 z dne 3. 7. 1995 pod št.
vložka 1/09447/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, dejavnosti, družbenikov,
zastopnikov in uskladitev s standardno kla-
sifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5402140
Firma: AVTOFOR, družba za trgov-

ske in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOFOR, d.o.o.
Pravno org. oblika: družba z omejeno

odgovornostjo
Sedež: Ptuj, Ormoška cesta 124
Osnovni kapital: 1,602.874 SIT
Ustanovitelja: Petrovič Franc, Ptuj, Or-

moška cesta 124, vstop 27. 12. 1994, vložek
1,600.874 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Levanič Janko, Kidričevo, Kajuhova 11, vs-
top 27. 12. 1994, vložek 2.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Petrovič Franc, imenovan 27. 12. 1994,
zastopa družbo brez omejitev; direktor le-
vanič Janko, imenovan 27. 12. 1994, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1995: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 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; 50402 Trgovina na drobno
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 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; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52487 Trgovina na drobno z igra-
čami, otroško opremo.

Rg-20588

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03210 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu  vpisa  ASKOT,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Arbajterjeva 7, Ptuj, pod vložno št.
1/05216/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnikov in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5596815
Osnovni kapital: 2,050.000 SIT
Ustanovitelja: Tepeš Slavko, Ptuj, Ar-

bajterjeva 7, vstop 16. 1. 1992, vložek
1,025.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Živko Neli, Šenčur, Velesovska 77, vstop
15. 3. 1993, vložek 1,025.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Živko Neli, imenovana 30. 5. 1994,
Šenčur, Velesovska 77, zastopa družbo brez
omejitev v notranjem in zunanjetrgovin-
skem prometu.

Rg-20587

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 95/00115 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa HIDUS, proizvodnja in montaža
hidravlične opreme, trgovina in druge
storitve, d.o.o., Gorišnica 3a, Gorišnica,
pod vložno št. 1/04918/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5577063
Osnovni kapital: 1,668.500 SIT
Ustanovitelj: Šterbal Davorin, Gorišni-

ca, Gorišnica 3a, vstop 18. 12. 1991, vložek
1,668.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20590

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04863 z dne 3. 7. 1995 pri subjektu
vpisa GAJEC, podjetje za proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Gerečja vas 40e,
Ptuj, pod vložno št. 1/04813/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5576822
Osnovni kapital: 1,616.000 SIT
Ustanovitelj: Pišek Ciril, Ptuj, Gerečja

vas 40e, vstop 5. 12. 1991, vložek 1,616.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-20592

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03200 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa STROJTRG, trgovina in pro-
izvodnja, d.o.o., Poljska cesta 20, Ptuj,
pod vložno št. 1/03856/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, zastopnikov in us-
kladitev z zakonom o gospodarskih družbah
s temile podatki:
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Matična št.: 5511305
Osnovni kapital: 2,771.000 SIT
Ustanovitelja: Koželj Jožefa, vstop 6. 12.

1990 in Koželj Mirko, vstop 30. 5. 1994, oba
Ptuj, Poljska cesta 20a, vložila po 1,385.500
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kuristka Koželj Jožefa, imenovana 6. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev; direk-
tor Koželj Mirko, imenovan 30. 5. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-20595

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03526 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa ZVEZEK, podjetje za trgovino s
pisarniško opremo in izdelavo štampiljk,
d.o.o., Cankarjeva 3, Ptuj, pod vložno št.
1/02422/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo osnovnega kapitala, tipa
zastopnika in uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5433541
Osnovni kapital: 1,570.480 SIT
Ustanovitelja: Rosenfeld Aracki Zora in

Aracki Vladimir, oba Ptuj, Cankarjeva 3,
vstopila 21. 6. 1990, vložila po 785.240 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopaje: proku-
rist Aracki Vladimir, imenovan 14. 6. 1990,
zastopa družbo brez omejitev v notranjem
in zunanjetrgovinskem prometu.

Rg-20599

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/03348 z dne 3. 7. 1995 pri subjek-
tu vpisa STORAL, storitve in trgovina,
d.o.o., Tovarniška 10, Kidričevo, pod
vložno št. 1/08222/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo osnovnega ka-
pitala in uskladitev z zakonom o gospodar-
skih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5761328
Osnovni kapital: 1,647.166 SIT
Ustanovitelj: TALUM, d.o.o., Kidriče-

vo, Tovarniška 10, vstop 26. 2. 1993, vlo-
žek 1,647.166 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Rg-20601

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/02868 z dne 20. 6. 1995 pri sub-
jektu vpisa IKA-RO, trgovsko storitveno
podjetje, d.o.o., Potrčeva 37, Ptuj, pod
vložno št. 1/06718/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča preoblikovanje družbe z
omejeno odgovornostjo v družbo z neome-
jeno odgovornostjo, spremembo firme,
družbenikov in zastopnikov s temile podat-
ki:

Matična št.: 5681855
Firma: IKA-ROJIC, trgovsko, storitve-

no podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: IKA-ROJIC, d.n.o.
Pravno org. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Ustanovitelja: Rojic Boris, Ptuj, Ul. 5.

Prekomorske 1, vstop 23. 5. 1994, vložek
7.200 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim
premoženjem; Rojic Vida, Ptuj, Potrčeva 37,
vstop 23. 5. 1994, vložek 800 SIT, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benik Rojic Boris, imenovan 23. 5. 1994,

zastopa družbo brez omejitev; družbenik
Rojic Vida, imenovana 23. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-23577

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04559 z dne 11. 8. 1995 pri sub-
jektu vpisa FEMA, podjetje za trgovino,
zastopanje, posredovanje, finačne in po-
slovne storitve ter zunanjo trgovino,
d.o.o., Nova vas pri Ptuju 115a, Ptuj, pod
vložno št. 1/02421/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo naziva firme,
osnovnega kapitala, družbenikov, dejavno-
sti, zastopnikov in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5398894
Firma: FEMA, proizvodno, trgovsko in

storitveno podjetje, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,443.554 SIT
Ustanovitelj: Cvetko Feliks, Ptuj, ulica

Lackove čete 1, vstop 23. 5. 1990, vložek
8,443.554 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Majcen Margareta, izstop 14. 11. 1994.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: druž-
benica Majcen Margareta, razrešena 21. 11.
1994; prokurist Krajnc Jožef, imenovan
21. 11. 1994.

Dejavnost se razširi na: gostinske stori-
tve prehrane; ostale gostinske usluge; turi-
stično posredovanje; prevozi blaga in potni-
kov ter storitve v cestnem prometu; rent a
car storitve; predelava aluminija; predelava
bakra in ostalih barvnih kovin; predelava
plastičnih mas.

Dejavnost na novo glasi: trgovina na de-
belo in drobno z neživilskimi proizvodi; po-
slovne storitve; posredovanje in zastopanje
pri prometu blaga in storitev; trgovina na
debelo in drobno z živilskimi proizvodi; ko-
vinsko predelovalna dejavnost; proizvodnja
strojev za obdelavo kovin, lesa in različne
opreme; proizvodnja papirne embalaže in
druga predelava papirja; proizvodnja lesene
embalaže; dajanje v najem (tudi leasing),
opreme, strojev ipd.; gostinske storitve pre-
hrane; ostale gostinske usluge, turistično po-
sredovanje; prevozi blaga in potnikov ter
storitve v cestnem prometu; rent a car stori-
tve; predelava aluminija; predelava bakra in
ostalih barvnih kovin; predelava plastičnih
mas.

LJUBLJANA

Rg-25873

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03227 z dne 29. 9. 1995, pod št. vložka
1/26805/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča vpis d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 5909779
Firma:  NEVTRON  &  COMPANY,

podjetje za proizvodnjo, trženje, turizem
in svetovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: NEVTRON & COM-
PANY, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: Ljubljana, Samova ulica 25
Ustanovitelja: Štrukelj Boštjan, Medvo-

de, Žlebe 31 in Rekič Matjaž, Medvode,
Žlebe 1b, oba vstopila 30. 5. 1995, vložila

po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovar-
jata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: za-
stopnik Štrukelj Boštjan, Medvode, Žlebe
31, imenovan 30. 5. 1995, zastopa brez ome-
jitev in zastopnik Rekič Matjaž, Medvode,
Žlebe 1b, imenovan 30. 5. 1995, zastopa
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 9. 1995: 01131
Vinogradništvo; 01132 Pridelovanje druge-
ga sadja in začimb; 0121 Reja govedi, prire-
ja mleka; 0122 Reja ovac, koz, konj, oslov,
mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0124
Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali;
0130 Poljedeljstvo, povezano z živinorejo –
mešano kmetijstvo; 0150 Lov in gojitev div-
jadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 1531 Predela-
va in konzerviranje krompirja; 1532 Pro-
izvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 1543 Proizvodnja margarine in po-
dobnih jedilnih maščob; 1551 Mlekarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1771
Proizvodnja nogavic; 1810 Proizvodnja us-
njenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih ob-
lačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d. n.; 1830 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 2010 Ža-
ganje 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;
2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časo-
pisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Ti-
skanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstruk-
cij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja ko-
vinskega stavbnega pohištva; 2821 Pro-
izvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
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in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Pro-
izvodnja parnih kotlov, razen kotlov za cen-
tralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin; prašna meta-
lurgija; 2851 Površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 2852 Splošna mehanična de-
la; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvod-
nja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja
jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, ve-
rig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovin-
skih izdelkov, d. n.; 2911 Proizvodnja mo-
torjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompre-
sorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d. n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in
tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko in-
dustrijo; 2955 Proizvodnja strojev za indu-
strijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 2960 Pro-
izvodnja orožja in streliva; 2971 Proizvod-
nja električnih gospodinjskih aparatov; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja pisar-
niških strojev; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podatkov;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 3120 Proizvod-
nja naprav za distribucijo in krmiljenje elek-
trike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumu-
latorjev, primarnih členov in baterij; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge elek-
trične opreme za stroje in vozila; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d. n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3230 Proizvodnja radijskih in televi-
zijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov; 3330 Proizvod-
nja opreme za industrijsko procesno krmi-
ljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instru-
mentov in fotografske opreme; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3541 Proizvodnja mo-
tornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543
Proizvodnja vozil za invalide; 3550 Pro-
izvodnja drugih vozil, d. n.; 3611 Proizvod-
nja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinj-
skega pohištva, razen sedežnega; 3614 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d. n.; 3615 Pro-

izvodnja žimnic; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripo-
močkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižute-
rije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d. n.; 3710 Re-
ciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in od-
padkov; 4010 Proizvodnja in distribucija
elektrike; 4030 Oskrba s paro in toplo vodo;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postav-
ljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Grad-
nja cest, železniških prog, letališč in šport-
nih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne instalaci-
je; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motor-
nimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini
z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 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 izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d. n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgo-
vina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s
sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki;
5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,

kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na de-
belo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Tr-
govina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 5121 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;
5232 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroš-
ko opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d. n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
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gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popra-
vilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d. n.;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, pen-
zionov; 5512 Dejavnost hotelov brez resta-
vracije; 5521 Dejavnost planinskih in dru-
gih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pripra-
va in dostava hrane (catering); 6010 Želez-
niški promet; 6021 Drug kopenski potniški
promet na rednih linijah; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Ce-
vovodni transport; 6110 Pomorski promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne de-
javnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d. n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6411 Javne poštne storitve; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6420
Telekomunikacije; 6511 Dejavnost central-
ne banke; 65121 Dejavnost bank; 65122 De-
javnost hranilnic; 6521 Finančni zakup (lea-
sing); 6522 Drugo kreditno posredništvo;
6523 Drugo finančno posredništvo, d. n.;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
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.; 7140 Izposojanje izdel-
kov široke porabe; 7210 Svetovanje o raču-
nalniških napravah; 7220 Svetovanje in os-
krba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73201 Raziskovanje in ekspe-
rimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7411 Pravno
svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7415 Upravljanje s holding druž-
bami; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnični preizkusi
in analize; 7440 Ekonomska propaganda;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7460 Poizvedo-

valne dejavnosti in varovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splo-
šno izobraževanje; 80103 Dejavnost zavo-
dov za izobraževanje otrok z motnjami v
razvoju; 8021 Srednješolsko splošno izo-
braževanje; 8022 Srednješolsko tehniško in
poklicno izobraževanje; 8023 Vzgoja in izo-
braževanje v dijaških domovih; 8030 Viso-
košolsko izobraževanje; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d. n.; 9111 Dejavnost poslovnih
in delodajalskih združenj; 9112 Dejavnost
strokovnih združenj; 9120 Dejavnost sindi-
katov; 9131 Dejavnost verskih organizacij;
9132 Dejavnost političnih organizacij; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d. n.; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Ki-
nematografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško us-
tvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratova-
nje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d. n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhi-
vov; 92521 Dejavnost muzejev; 92522 De-
javnost botaničnih in živalskih vrtov ter na-
ravnih rezervatov; 9261 Obratovanje šport-
nih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9271 Pri-
rejanje iger na srečo; 9272 Druge dejavno-
sti za sprostitev, d. n.; 9301 Dejavnost pral-
nic in kemičnih čistilnic; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salo-
nov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d. n.;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem; 9900 Eksteritorialne organizacije
in zdrženja.

Rg-30771

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/03436 z dne 26. 9. 1995, pri subjektu
vpisa  BOJTA,  agencija  za  rekreacijo,
d.o.o., Medvode, Gorenjska cesta 3, pod
vložno številko 1/03041/00, vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala in uskladitev dejavnosti s temile
podatki:

Matična št: 5307619
Osnovni kapital: 29,660.000 SIT
Ustanovitelj: Kavčič Matija, Medvode, Go-

renjska cesta 3, vstopil 11. 12. 1989, vložil
29,660.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 26. 9. 1995: 451 Pri-
pravljalna dela na gradbiščih;  452 Gradnja
objektov in delov objektov; 453 Inštalacije
pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena dela;
455 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 501 Trgovina z motornimi vozili; 502
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 504 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 511

Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s
kmetijskimi surovinami in živimi živalmi;
513 Trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespe-
cializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na
drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdel-
ki v specializiranih prodajalnah; 5231 De-
javnost lekarn; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Tr-
govina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rab-
ljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 551 Dejavnost hotelov; 552
Dejavnost domov, kampov in drugih nasta-
nitvenih zmogljivosti za krajši čas; 553 Go-
stinske storitve prehrane; 554 Točenje pijač
in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava
in dostava hrane (catering); 602 Drug ko-
penski promet; 631 Prekladanje, skladišče-
nje; 632 Druge pomožne dejavnosti v pro-
metu; 633 Storitve potovalnih agencij in or-
ganizatorjev potovanj; s turizmom poveza-
ne dejavnosti, d. n.; 634 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 701 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 703 Poslovanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 713
Dajanje drugih strojev in opreme v najem;
714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 923
Druge razvedrilne dejavnosti; 926 Športna
dejavnost; 927 Druge dejavnosti za sprosti-
tev.

MARIBOR

Rg-18399

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05667 z dne 14. 6. 1995, pod
št. vložka 1/09519/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5514002
Firma: EME-SPORT, podjetje za raz-

voj športnih naprav, proizvodnjo in trgo-
vina, d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,537.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
1,537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18400

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05665 z dne 14. 6. 1995, pod
št. vložka 1/09520/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5513944
Firma: EME-INSTRUMENT, podjetje

za elektroniko, d.o.o.
Skrajšana firma: EME-INSTRUMENT,

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

govornostjo
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Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 2,027.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
2,027.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18401

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05669 z dne 14. 6. 1995, pod
št. vložka 1/09521/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5485703
Firma: EME-FILING, podjetje za fi-

nančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: EME-FILING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,582.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
1,582.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18407

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05668 z dne 7. 6. 1995, pri
subjektu  vpisa  EME-GLASS,  podjetje
steklarske opreme, d.o.o., Ulica Borisa
Kraigherja 3, Slovenska Bistrica, pod št.
vložka 1/03911/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, os-
novnega kapitala in uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah s temile
podatki:

Matična št. 5514045
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,774.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
1,774.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18437

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05670 z dne 7. 6. 1995, pri
subjektu vpisa EME-TECH, podjetje za
proizvodnjo strojev in procesne opreme,
d.o.o., Ulica Borisa Kraigherja 3, Sloven-
ska Bistrica, pod št. vložka 1/03903/00, vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo sedeža, osnovnega kapitala in uskladitev
vpisa z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:

Matična št. 5513995
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,782.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
1,782.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-18438

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05663 z dne 7. 6. 1995, pri
subjektu vpisa EME-T&T, podjetje za
transport in turizem, d.o.o., Ulica Borisa
Kraigherja 3, Slovenska Bistrica, pod št.
vložka 1/03907/00, vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega
kapitala in uskladitev vpisa z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5514053
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,542.000 SIT

Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-
niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
1,542.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22143

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05673 z dne 29. 6. 1995, pri
subjektu vpisa EME-BORZA, posredniš-
ko podjetje, d.o.o., Ulica Borisa Kraig-
herja 3, Slovenska Bistrica, pod št. vložka
1/03908/00, vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega ka-
pitala in uskladitev vpisa z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5513979
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 1,589.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
1,589.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22144

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/05666 z dne 29. 6. 1995, pri
subjektu vpisa EME-NO, podjetje za usta-
navljanje novih podjetij, d.o.o., Trg Bori-
sa Kraigherja 3, Slovenska Bistrica, pod
št. vložka 1/03912/00, vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo sedeža, osnov-
nega kapitala in uskladitev vpisa z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št. 5513987
Firma: EME-NO, storitveno in trgov-

sko podjetje, d.o.o.
Sedež: Maribor, Ribniška 12
Osnovni kapital: 2,022.000 SIT
Ustanovitelj: Mlakar Emil, Maribor, Rib-

niška 12, vstopil 4. 2. 1991, vložek:
2,022.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-22273

Okrožno sodišče v Mariboru je s skle-
pom Srg št. 94/06858 z dne 8. 8. 1995, pri
subjektu vpisa FINANC DILLAR, podjet-
je za finance, finančno svetovanje, trgo-
vino in storitve, d.o.o., Razlagova ulica
23, Maribor, pod št. vložka 1/05261/00,
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala in us-
kladitev vpisa z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:

Matična št. 5609151
Sedež: Maribor, Ribniška ulica 12
Osnovni kapital: 1,540.000 SIT
Ustanoviteljica: Vilar Darja, Maribor,

Ribniška 12, vstopila 10. 12. 1991, vložek:
1,540.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 4340/94 Rg-283

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

CAPUCINE, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana,  Cankarjeva  3,  reg.  št.  vl.
1/13010/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 23. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Jana Jenšterle, Trg
MDB 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

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

Srg 4371/94 Rg-284

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

HAUCK, izdelava tekstilnih predme-
tov, d.o.o., Ul. Sallaumines 7, Trbovlje,
reg. št. vl. 1/21769/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 4. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Stanislava in Friuc
Hauck, Ul. Sallaumines 7, Trbovlje, z usta-
novitvenim kapitalom 163.715 SIT, ki prev-
zemata obveznost plačila morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
163.715 SIT prenese v celoti na oba ustano-
vitelja.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

Oddelek za gospodarsko sodstvo

dne 16. 2. 1995

Srg 10761/94 Rg-285

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

GA - JA, proizvodno, trgovsko in sto-
ritveno podjetje, d.o.o., Tesarska 5/c, Ko-
čevje,  preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Ivan Jarni, Tesarska 5/c,
Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

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

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 23. 2. 1995

Srg 10784/94 Rg-286

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog objavlja sklep:
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AKUS, podjetje za osebne storitve in
trgovino,  d.o.o.,  Glinškova  ploščad  18,
Ljubljana,  preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 1. 6. 1994.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Mravljak Anton, Glinš-
kova ploščad 18, Ljubljana, z ustanovitve-
nim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku 2.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja Mravljak
Antona, Glinškova ploščad 18, Ljubljana.

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

Okrožno sodišče Ljubljana

dne 16. 3. 1995

MARIBOR

Srg 300/95 Rg-282
Družba BRONSON, podjetje za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Nad
jezerom   40,   Bresternica,   reg.   vl.
1/5366-00, katere ustanovitelj je Jurca Mi-
lan, Nad jezerom 40, Maribor, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 20. 3. 1995, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Jurca Milan,
Nad jezerom 40, Maribor.

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

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 6. 7. 1995

Razglasi in objave

Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Št. 750-320/94 Ob-373

Anka Demšar, stalno prebivališče: Kranj,
Zagrajškova 46, je bila z odločbo Ministrs-
tva za pravosodje, št. 750-320/94 z dne 12.
7. 1995, imenovana za sodnega tolmača za
angleški jezik za neomejen čas in za celotno
Republiko Slovenijo.

Št. 756-22/92 Ob-374

Aleksandra Hribar-Košir, stalno prebi-
vališče: Celje, Kersnikova 32/a, je bila z
odločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-22/92 z dne 20. 10. 1995, imenovana za
sodnega tolmača za angleški jezik in z od-

ločbo Ministrstva za pravosodje, št.
756-22/92 z dne 26. 5. 1995 imenovana za
sodnega tolmača za nemški jezik za neome-
jen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-22/94 Ob-375

Anka Ristova-Bukovec, stalno prebiva-
lišče: Celje, Stanetova 36, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-22/94 z
dne 9. 10. 1995, imenovana za sodnega tol-
mača za makedonski jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-191/95-17 Ob-376

Elizabeta Pavlovič Pirnat, stalno prebiva-
lišče: Brežice, Carina, je bila z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-191/95-17 z
dne 22. 1. 1996, imenovana za sodnega tol-
mača za hrvaški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-69/92 Ob-377

Sonja Zver, stalno prebivališče: Murska
Sobota, Mladinska 46, je bila z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-69/92 z dne
22. 1. 1996, imenovana za sodnega tolmača
za nemški jezik za neomejen čas in za celot-
no Republiko Slovenijo.

Št. 756-136/95-17 Ob-378

Ingrid Lemut Vostra, stalno prebivališče:
Koper, Čevljarska 17, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-136/95-17 z
dne 22. 1. 1996, imenovana za sodnega tol-
mača za češki jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 024-1/96-3 Ob-372

Statut Sindikata igralniških delavcev
Slovenije, ki so ga sprejeli člani IO enote
sindikata Lipica na ustanovnem sestanku
dne 2. 2. 1996, se hrani na Upravni enoti v
Sežani.

Statut sindikata je vpisan v evidenco statu-
tov sindikatov pod zap. št. 5, z dne 7. 2. 1996.

Št. 127-1/95 Ob-362

Pravila  sindikata  družbe  Jera  Mix,
d.o.o., KNSS – Neodvisnost, Begunje 67

Evidenca statutov
sindikatov

Ob-371

V družbi Termoplasti – Plama, d.o.o.,
Podgrad je Sindikat Plama Podgrad repre-
zentativni sindikat.

so dne 21. 1. 1996 vpisana v evidenco statu-
tov sindikatov Upravne enote Cerknica pod
zaporedno številko 30.

Z dnem izdaje odločbe postane sindikat
družbe Jera Mix, d.o.o., KNSS – Neodvi-
snost, Begunje 67, pravna oseba.

Št. 127-1/96 Ob-363

Pravila sindikata družbe Brest-in, d.o.o.,
Cerknica so dne 26. 1. 1996 vpisana v evi-
denco statutov sindikatov Upravne enote
Cerknica pod zaporedno številko 31.

Z dnem izdaje odločbe postane sindikat
ZSSS Sindikat lesarstva Slovenije Sindikat
družbe Brest-in, d.o.o., pravna oseba.

Št. 014-6/95 Ob-364

Pravila sindikata z imenom Sindikat de-
lavcev v zdravstveni negi Slovenije, SE
Zdravstveni dom Postojna, Prečna 2, Po-
stojna, se z dnem 28. 10. 1995 hranijo pri
Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna. Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov pod zap. št. 1.

Št. 014-4/95 Ob-365

Pravila sindikata z imenom Sindikat de-
lavcev vzgoje, izobraževanja in znanosti,
SE Vzgojni zavod Planina, Planina, se z
dnem 28. 10. 1995 hranijo pri Upravni enoti
Postojna, Postojna, Ljubljanska 4. Pravila
so vpisana v evidenco statutov pod zap. št.
2.

Št. 014-5/95 Ob-366

Pravila sindikata z imenom Sindikat de-
lavcev Elektroenergetika Pivka, Kolod-
vorska 32, Pivka, se z dnem 8. 11. 1995
hranijo pri Upravni enoti Postojna, Ljub-
ljanska 4, Postojna. Pravila so vpisana v
evidenco statutov pod zap. št. 3.

Št. 014-4/95 Ob-367

Pravila sindikata z imenom Notranjski
regionalni odbor sindikata FIDES Postoj-
na, Prečna 2, Postojna, se z dnem 9. 11.
1995 hranijo pri Upravni enoti Postojna,
Ljubljanska 4a. Pravila so vpisana v eviden-
co statutov pod zap. št. 4.

Št. 014-7/95 Ob-368

Pravila sindikata z imenom Sindikat Pe-
karne Postojna, Kolodvorska 5c, Postoj-
na,  se  z  dnem  12.  12.  1995  hranijo  pri
Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna. Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov pod zap. št. 5.

Št. 014-8/95 Ob-369

Pravila  sindikata  z  imenom  Sindikat
Staninvest Postojna, Ljubljanska 5a, Po-
stojna, se z dnem 12. 12. 1995 hranijo pri
Upravni enoti Postojna, Ljubljanska 4, Po-
stojna. Pravila so vpisana v evidenco statu-
tov pod zap. št. 6.

Št. 014-9/95 Ob-370

Pravila  sindikata  z  imenom  Sindikat
KNSS Neodvisnost Kmetijsko gozdarske
zadruge Postojna, Tržaška 45, Postojna,
se z dnem 12. 12. 1995 hranijo pri Upravni
enoti Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pra-
vila so vpisana pod zap. št. 8.
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Razglasi sodišč

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

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

N 52/95 R-5

Jožefa Frančiška Stanič, roj. 22. 1. 1903
v Podgradu, očetu Jožefu in materi Mariji
Stanič, ki je pogrešana od 1985. leta (na
predlog Jožeta Staniča iz Podgrada 60).

Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, Zabiče
30b.

N 53/95 R-8

Ana Butinar, roj. Stanič, roj. 14. 10. 1904
v Podgradu, očetu Jožetu in materi Mariji
Stanič, je pogrešana od 27. 6. 1973 (na pred-
log Jožeta Staniča iz Podgrada 60).

Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, Zabiče
30b.

Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici

dne 12. 1. 1996

N 38/95 R-27

Avguštin Blimen, roj. 14. 8. 1923, na-
zadnje stanujoč v Radljah, je pogrešan (na
predlog Ruperta Kranjca, Pernice 28, Mu-
ta).

Začasna skrbnica je Darja Prelog, Spla-
varska 21, Vuzenica.

Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 5. 2. 1996

Oklici dedičem

D 202/95 R-26

Konrad Lešnik, sin Emanuela, roj. 11. 2.
1918 v Trbovljah, nazadnje stanujoč Pono-
viška c. 9, Litija, je dne 31. 10. 1995 umrl.
Neznane, v poštev prihajajoče dedišče pozi-
vamo, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasijo tukajšnjemu sodišču,
ker bo sicer sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo po podatkih, s katerimi bo raz-
polagalo.

Okrajno sodišče v Litiji

dne 15. 2. 1996

D 1229/94 R-25

Anton Paš, sin Ivana, roj. 4. 5. 1894,
jugoslovanski državljan, nazadnje stanujoč
Slovenska ul. 4, Maribor, je umrl dne 21. 3.
1966.

Na podlagi zakona po pokojniku deduje
tudi njegov, dne 2. 2. 1974. leta umrli brat

Paš Ivan, ki je zapustil ženo Paš Milojko, ki
živi na neznanem naslovu v ZRJ. V tem
zapuščinskem postopku ji je za skrbnika za
poseben primer določen Center za socialno
delo Maribor.

To sodišče vabi Paš Milojko, da se v
roku enega leta od dneva objave tega oklica
priglasi tukajšnjemu sodišču kot dedinja de-
diča Paš Ivana. V nasprotnem primeru bo
sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi izjave skrbnika in podatkov, s kate-
rimi bo razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru

dne 13. 2. 1996

Amortizacije

N 373/95 R-21

Na predlog Marije Pehani, Celovška
c. 28a, Ljubljana, se uvaja amortizacija
hranilne knjižice, izdane pri Novi Ljub-
ljanski banki, d.d., Ljubljana, št.
50100-620-133-05-1010138-31781116, z
geslom Petelink.

Priglasitveni rok je 60 dni.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 16. 1. 1996

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

St 1/96 S-64

Oklic tega sodišča opr. št. St 1/96 z dne
7. 2. 1996 se v VII. točki glede datuma
dopolni tako, da se pravilno glasi:

VII. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 7. 2. 1996.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 16. 2. 1996

St 2/96-4 S-63

1. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom DAŠ-DOBIŠ, posredniško podjetje
Kranj, d.o.o., Kranj, Janka Puclja 9.
Opravi se skrajšani stečajni postopek.

2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Mihael Savnik, Maistrov trg 7, Kranj.

3. Narok za preizkus terjatev bo 7. 5.
1996 ob 9. uri soba 12 tega sodišča.

4. Upnike pozivamo naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih po obja-
vi tega oklica v Uradnem listu RS.

5. Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje terjatve.

6. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 16. 2. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 16. 2. 1996

St 55/95 S-61

To sodišče je s sklepom St 55/95 dne 13.
2. 1996 začelo stečajni postopek nad dolž-
nikom Tekstilna tovarna Tekstilana, p.o.,
Trata XIV/8, Kočevje.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Ne-
venka Šorli, odvetnica iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS, ter vpi-
še 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 14. 5. 1996 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začeku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13. 2.
1996.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 13. 2. 1996

St 5/89 S-53

To sodišče v stečajnem postopku nad
Obrtno zadrugo Galteks, Ljubljana, Vi-
dovdanska 3 – v stečaju, obvešča upnike,
da je razpisan III. narok za preizkus terjatev
dne 28. 2. 1996 ob 12. uri, v sobi 303/III
tukajšnjega sodišča.

Preizkusile se bodo terjatve upnikov, ki
še niso bile preizkušene in tiste, ki bodo
prispele do naroka.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 12. 2. 1996

St 10/90, St 11/90 S-54
St 13/90, St 7/91

Stečajni senat je dne 7. 2. 1996 sprejel
sklep, da se pri stečajnih dolžnikih TOK,
Tovarna citronske kisline in derivatov,
Ilirska Bistrica – v stečaju; TOK, Re-
monti in energetika, Ilirska Bistrica – v
stečaju; TOK, Tovarna kislin in soli, Ilir-
ska Bistrica – v stečaju; TOK, Tovarna
organskih kislin, o.sol.o., Ilirska Bistrica
– v stečaju, ki jih vse zastopa stečajni upra-
vitelj Marjan Pirih iz Ilirske Bistrice, Tru-
barjeva 7, narok za obravnavo osnutka za
glavno  razdelitev  stečajne  mase,  začne
znova.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 7. 2. 1996

St 14/94 S-56

To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Libela, Industrija tehtnic in fi-
nomehanike, p.o., Opekarniška 2, Celje
(opr. št. St 14/94), razrešilo stečajno upravi-
teljico odvetnico Judito Ževart in za stečaj-
nega upravitelja imenovano Bernarda Po-
ljanca, Kopitarjeva 7, Celje.

Okrožno sodišče v Celju

dne 9. 2. 1996

St 2/96 S-59

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 2/96 sklep z dne 13. 2. 1996

I. Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Sipak – Sistemi pakiranja, d.o.o., Ve-
lenje, Koroška 61, Velenje.

II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec, dipl. jur., Praprotnikova 1,
Mozirje.

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

IV. Dolžnike  pozivamo,  naj  brez  od-
lašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.

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

V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
13. 6. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 109/I tukajš-
njega sodišča.

VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 13. 2.
1996.

Okrožno sodišče v Celju

dne 13. 2. 1996

St 42/92 S-55

To sodišče razpisuje 2. narok za preiz-
kus terjatev v stečajni zadevi KPM, Kovin-
sko podjetje Mojstrana, d.o.o., ki bo dne
5. 4. 1996 ob 9. uri, v sobi 115/I tega so-
dišča.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 9. 2. 1996

St 5/95-20 S-57

1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
5/95 z dne 12. 2. 1996 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Planum, p.o., Radov-
ljica, Gorenjska 26.

2. Za stečajnega upravitelja je določen
Matija Roblek Majcen iz Chengdujske 16,
Ljubljana.

3. Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica.

4. Narok za preizkus terjatev bo dne 7.
6. 1996 ob 9. uri, v sobi št. 113/I tega so-
dišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 12. 2. 1996.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 2. 1996

St 2/96-7 S-58

To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/96 z
dne 13. 2. 1996 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tergus, Storitve, trgovina,
proizvodnja, d.o.o., Črnomelj, Belokranj-
ska cesta 24, Črnomelj.

Za stečajnega upravitelja je določen Mar-
tin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v roku dveh mese-
cev od dneva objave tega oklica. Prijavo je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji (Ur. l. RS, št. 67/93) v dveh izvodih, z
dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
28. 5. 1996 ob 9. uri, v sobi 108 tega so-
dišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13.
2. 1996.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 13. 2. 1996

St 1/96 S-60

To sodišče je izdalo sklep opr. št. St 1/96
z dne 14. 2. 1996, da se začne stečajni po-
stopek zoper dolžnika Meblo Laminati Tr-
novo, d.o.o., Trnovo 12a.

Stečajni upravitelj je Goran Klavora,
dipl. jur., iz Nove Gorice.

Upniki naj z vlogo z dokazili v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva obja-
ve tega oklica. Prijava mora biti pisna in
vsebovati firmo oziroma ime in sedež ozi-
roma stalno prebivališče ali bivališče upni-
ka, pravno podlago in znesek terjatve, šte-
vilko žiro računa ali drugega računa upnika,
če ga ima. Prijava mora biti kolkovana s
sodnimi koleki v vrednosti 200 točk po za-
konu o sodnih taksah.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 1996 ob 9.30, v sobi št. 310/III tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.

Oglas je bil nabit na oglasno desko so-
dišča dne 14. 2. 1996.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 14. 2. 1996

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Popravek
V programu lastninskega preoblikova-

nja, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
74-77 z dne 30. XII. 1995, La-1180 in v
Uradnem listu RS, št. 9 z dne 16. II. 1996,
La-82 se naziv podjetja pravilno glasi:

ALPOS, industrija kovinskih izdelkov
in  opreme,  p. o.,  Leona  Dobrotinška  2,
Šentjur.

La-134

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in 16. člena uredbe o
pripravi programa preoblikovanja in izved-
bi posameznih načinov lastninskega preob-
likovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 68/94) podjetje
Kovina, kovinsko predelovalno podjetje,
p.o., Šmartno pri Litiji, objavlja spremem-
bo programa lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v časopisu Dnevnik, dne 19. 8.
1995 in v Uradnem listu RS, št. 47/95 dne
11. VIII. 1995. Program lastninskega preob-
likovanja podjetja je odobrila Agencija Re-
publike Slovenije za prestrukturiranje in pri-
vatizacijo z odločbo št. 1025/94-MK z dne
6. 7. 1995, spremembo programa pa z od-
ločbo LP 01025/1995-MK, dne 15. 11. 1995.

Spremeni se kombinacija načinov last-
ninskega preoblikovanja, tako, da v 3. točki
izpade način lastninskega preoblikovanja z
večanjem lastniškega kapitala. V ostalem se
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja ne spremeni.

Istočasno podjetje ponavlja javni poziv
upravičencem (zaposleni, bivši zaposleni in
upokojenci) za sodelovanje v interni razde-
litvi in notranjem odkupu delnic podjetja,
da v roku 30 dni po objavi javnega poziva v
časopisu Dnevnik vplačajo delnice in tako
postanejo udeleženci interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic podjetja.

Vplačilo delnic bo potekalo vsak delov-
nik od 8. do 12. ure v finančo-računovodski
službi.

Dodatne informacije lahko dobijo upra-
vičenci vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 061/887-315. Kontaktna oseba je
Zdravko Špes.

Kovina, p.o., Šmartno pri Litiji

La-132

FOTONA, d.d., Stegne 7, Ljubljana,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, bivšim zaposlenim, upokojencem,
družinskim članom) za sodelovanje v inter-
ni razdelitvi in notranjem odkupu delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-
pisu Delo z dne 15. 1. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 2/96 z dne 19. I. 1996.

Javni poziv za predložitev certifikatov v
interni razdelitvi in vplačil denarnih sred-
stev za vpis delnic notranjega odkupa, se
podaljša za 60 dni od dneva objave v dnev-
niku Delo. Dodatne informacije lahko upra-
vičenci dobijo vsak delovnik od 9. do 15.
ure po tel. 061/1591-215 ali na sedežu pod-
jetja pri Marku Golobu.

FOTONA, d.d., Ljubljana

La-131

LOKATERM, p.o., Škofja Loka, Kid-
ričeva c. 55, podaljšuje javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim in
upokojencem) za sodelovanje v interni raz-
delitvi in notranjemu odkupu deležev. Javni
poziv je bil objavljen v časopisu Delo in na
oglasni deski dne 17. 1. 1996 ter v Uradnem
listu RS, št. 2/96 dne 19. I. 1996.

Javni poziv se podaljšuje do vključno
17. 3. 1996.

Podatke o neizplačanih plačah in ostale
informacije lahko upravičenci dobijo vsak
delovnik na sedežu podjetja ali po tel.
064/634-466 pri Ireni Jurca.

LOKATERM, p.o., Škofja Loka

Št. 11611 La-133

ELMONT  elektromontažno  podjetje
Bled, p.o., Bled, Sp. Gorje 3a, podaljšuje
javni poziv upravičencem (zaposlenim, nek-
danjim zaposlenim in upokojencem) za so-
delovanje v interni razdelitvi in notranjem
odkupu delnic. Javni poziv je bil objavljen
v časopisu Delo in na oglasni deski dne 28.
10. 1995 ter v Uradnem listu RS, št. 64/95.

Javni poziv se podaljša do vključno 15.
3. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 064/725-131 pri Ladu Kersniku.

ELMONT Bled, p.o., Bled
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La-135

Golfturist, turizem in rent agencija,
p.o., Trdinova 3, Ljubljana, objavlja po-
daljšanje programa lastninskega preobliko-
vanja podjetja, da upravičenci v roku 10 dni
po objavi tega oglasa sodelujejo pri lastni-
njenju, kot je bilo objavljeno v časopisu
Dnevnik dne 5. 12. 1995 in v Uradnem listu
RS.

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic iz interne razdelitve, bo z
objavo internega razpisa pričel teči 15-dnev-
ni rok za vpis delnic ožjih družinskih čla-
nov zaposlenih.

Golfturist, turizem in
rent agencija, p.o., Ljubljana

La-137

Tovarna klobukov Šešir Škofja Loka,
d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva 57, objav-
lja podaljšanje roka za javni poziv upravi-
čencem (zaposlenim, nekdaj zaposlenim in
upokojencem) v interni razdelitvi in notra-
njem odkupu delnic podjetja v postopku
lastninskega preoblikovanja.

Rok se podaljša do vključno 29. 3. 1996.
Javni poziv je bil prvič objavljen v časo-

pisu Delo dne 24. 1. 1996 in v Uradnem
listu RS, št. 4/96 z dne 26. 1. 1996.

Vse dodatne informacije so na voljo po
tel. 064/634-222 ali osebno na sedežu pod-
jetja.

Šešir Škofja Loka, d.o.o., Škofja Loka

Št. 9/96 La-117

Program lastninskega preoblikovanja
družbe BETI Tekstilna industrija, d.d.,
Metlika, ki je bil objavljen že v Uradnem
listu RS, št. 69/95 z dne 1. XII. 1995 in v
časopisu Delo dne 5. 12. 1995, je Agencija
RS za prestrukturiranje in privatizacijo spre-
jela z novo odločbo št. 01024/2/1996-BR z
dne 31. 1. 1996.

BETI Tekstilna industrija, d.d.,
Metlika

Št. 96-14 La-118

GRUDA export-import, mednarodno
podjetje za proizvodnjo, trgovino, zasto-
panje in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tr-
žaška 132, objavlja drugo podaljšanje roka
za sodelovanje pri interni razdelitvi delnic
in notranjem odkupu v postopku lastninske-
ga preoblikovanja podjetja.

Rok se podaljša za 30 dni od dneva obja-
ve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Delo 8. 12. 1995, na oglasni deski podjetja
9. 12. 1995 ter v Uradnem listu RS, št. 72/95
z dne 15. XII. 1995, prvo podaljšanje roka
pa v Uradnem listu RS, št. 1/96 z dne 12. I.
1996.

Vsa dodatna pojasnila dobijo upravičen-
ci pri Majdi Porovne, tel. 061/274-282.

Gruda Ljubljana, d.o.o.

La-119

Podjetje Veletekstil, Ljubljana, p.o.,
poziva upravičence k vpisu delnic podjetja.

Vpis delnic iz interne razdelitve objav-
ljen 12. 1. 1996 se podaljša do 18. 3. 1996
ob nespremenjenih pogojih.

Veletekstil, p.o., Ljubljana

Št. 9 La-120

TUS – PREVENT, d.o.o., Slovenj Gra-
dec, Kidričeva 6, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposle-
nim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/96
z dne 26. I. 1996 in dnevniku Delo dne 19.
1. 1996. Istočasno je bil javni poziv objav-
ljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in vplačilo denarnih sredstev za
vpis delnic interne razdelitve in notranjega
odkupa, se podaljša do vključno 16. 4. 1996.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu
0602/41-421 ter osebno na sedežu podjetja.
Kontaktni osebi sta Zdravko Mežnarc in Go-
razd Fale.

TUS-PREVENT, d.o.o., Slovenj Gradec

La-121

Podjetje Kolpa, d.d., Rosalnice 5, Met-
lika, podaljšuje javni poziv upravičencem
do interne razdelitve in notranjega odkupa
delnic, ki je bil prvič objavljen v Uradnem
listu RS, št. 1/96 dne 12. I. 1996. Istega dne
je bil javni poziv objavljen tudi v dnevniku
Delo in na oglasnih deskah v podjetju.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov, potrdil za neizplačane plače in
vplačilo denarnih sredstev se podaljša do
vključno 12. 4. 1996.

Dodatne informacije je mogoče dobiti v
dopoldanskem času po telefonu
068/323-501 ali 58-273 ter osebno na sede-
žu podjetja. Kontaktni osebi sta Irena Šter-
benc in Vid Fajdiga.

Kolpa, d.d., Metlika

La-124

AR-HOLDING, Gornja Radgona,
d.o.o., Ljutomerska 29, Gornja Radgona,
podaljšuje javni poziv upravičencem do in-
terne razdelitve in notranjega odkupa delnic
podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Večer in Uradnem listu RS dne 19. I.
1996, ter na oglasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa,
se podaljša do 19. 4. 1996.

Dodatne informacije dobite na tel.
61-511, Žnidarič Marjana.

AR-HOLDING, d.o.o.
Gornja Radgona

La-125

ARAVTO, Gornja Radgona, d.o.o.,
Ljutomerska 29, Gornja Radgona, podalj-
šuje javni poziv upravičencem do interne
razdelitve in notranjega odkupa delnic pod-
jetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Večer in Uradnem listu RS, dne 19. I.
1996, ter na oglasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa,
se podaljša do 19. 4. 1996.

Dodatne informacije dobite na tel.
61-651, Jasna Vinčec.

ARAVTO, d.o.o., Gornja Radgona

La-126

ARCONT, Gornja Radgona, d.o.o.,
Ljutomerska 29, Gornja Radgona, podalj-
šuje javni poziv upravičencem do interne raz-
delitve in notranjega odkupa delnic podjetja.

Javni poziv je bil prvič objavljen v dnev-
niku Večer in Uradnem listu RS, dne 19. I.
1996, ter na oglasnih deskah podjetja.

Javni poziv za predložitev lastninskih
certifikatov, potrdil in gotovine za vpis del-
nic interne razdelitve in notranjega odkupa,
se podaljšja do 19. 4. 1996.

Dodatne informacije, dobite na tel.
61-511, Marjana Žnidarič.

ARCONT, d.o.o., Gornja Radgona

Št. 3841 La-127

Cestno podjetje Maribor, p.o., Iztoko-
va ulica 30, Maribor, objavlja podaljšanje
roka za zbiranje certifikatov in potrdil v po-
stopku lastninskega preoblikovanja podjetja.

Rok se podaljša za 30 dni od objave
ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 73/95, 22. XII. 1995, v časopisu
Večer, 22. 12. 1995 ter na oglasnih deskah
podjetja 22. 12. 1995, ponovno podaljšanje
roka pa v Uradnem listu RS, št. 4/96 dne 26.
I. 1996, v dnevniku Večer, 23. 1. 1996 in na
oglasnih deskah podjetja dne 23. 1. 1996.

Vse dodatne informacije so na razpolago
v dopoldanskem času po telefonu
062/101-161 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Marjana Žinkovič, dip.
ek.

Cestno podjetje Maribor, p.o.,
Maribor

La-138

Mizarstvo Ig, Ig 183, Ig pri Ljubljani,
podaljšuje javni poziv upravičencem (zapo-
slenim, nekdanjim zaposlenim ter upoko-
jencem) za sodelovanje v interni razdelitvi
in notranjem odkupu delnic. Javni poziv je
bil objavljen v časopisu Dnevnik in na ogla-
sni deski dne 21. 12. 1995.

Javni poziv se podaljša do vključno 31.
3. 1996.

Dodatne informacije lahko upravičenci
dobijo vsak delovnik na sedežu podjetja ali
po tel. 061/662-139 pri Veri Žagar.

Mizarstvo Ig, p.o.,
Ig pri Ljubljani

La-139

Podjetje Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d., Ladja 10, objavlja podalj-
šanje roka javnega poziva za javni odkup
delnic podjetja v postopku lastninskega
preoblikovanja podjetja. Rok se podaljša za
30 dni od objave ponovitve poziva.

Prvi poziv je bil objavljen v časopisu
Dnevnik dne 9. 5. 1995 in v Uradnem listu
RS, št. 26/95 z dne 12. V. 1995, ponovno
podaljšanje roka pa v časopisu Dnevnik dne
25. 1. 1996 in v Uradnem listu RS, št. 4/96 z
dne 26. I. 1996.

Goričane, tovarna papirja
Medvode, d.d.

La-140

LIP, lesna industrija Bled, d.o.o., Ljub-
ljanska c. 32, Bled, podaljšuje rok za pred-
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ložitev in zamenjavo lastniških certifikatov
ter potrdil v postopku lastninskega preobli-
kovanja podjetja. Prvi poziv je bil objavljen
v dnevnem časopisu Dnevnik dne 26. 10.
1995, na oglasnih deskah družb in v Urad-
nem listu RS, št. 63/95 dne 6. XI. 1995.

Sodelovanje pri interni razdelitvi in no-
tranjem odkupu v postopku lastninskega
preoblikovanja se podaljšuje do vključno 4.
3. 1996.

Vse dodatne informacije dobite pri Jelki
Kunej, in sicer po tel. 064/7950.

LIP, lesna industrija Bled, d.o.o.,
Bled

Št. 6/96 La-122

Na podlagi 10. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij in v skladu z
uredbo o pripravi programa preoblikovanja
podjetij ter določbe Agencije za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP 00755/1995-TJ
z dne 25. 10. 1995 objavlja Podjetje za FIT
varovanje premoženja Ljubljana Center,
p.o., Ljubljana, Mestni trg 7/II, program last-
ninskega preoblikovanja.

1. Firma: Podjetje za fizično in tehnič-
no varovanje premoženja Ljubljana Cen-
ter, p.o.

2. Sedež: Ljubljana, Mestni trg 7/II.
3. Matična številka podjetja: 517450300.
4. Dejavnost podjetja: preventivno, fizič-

no in tehnično varovanje premoženja pred
uničenjem, poškodovanjem, tatvino in dru-
gimi oblikami škodljivih pojavov.

5. Pravna oblika organiziranosti: podjet-
je je družbeno s 100% družbeno lastnino.

6. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– 10% – Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,

– 10% – Odškodninski sklad,
– 20% – Sklad RS za razvoj,
– 20% – interna razdelitev,
– 40% – notranji odkup delnic.
7. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic z oznako A na

sklade – 40% družbenega kapitala,
– interna razdelitev delnic z oznako B –

20% družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic z oznako C in D

– 40% družbenega kapitala.
8. Javni poziv
1. Interna razdelitev
Podjetje poziva vse upravičence, da v

roku 30 dni po objavi javnega poziva v ča-
sopisu Večer, v Uradnem listu RS in oglasni
deski v podjetju predložijo svoje lastniške
certifikate ter tako sodelujejo pri interni raz-
delitvi delnic. Upravičenci lahko predložijo
svoje lastniške certifikate v roku 30 dni po
objavi, in sicer vsak delovnik med 7. in 8.
uro na upravi podjetja. Morebitni presežek
lastniških certifikatov se bo proporcionalno
uporabil v programu notranjega odkupa.

2. Notranji odkup
Podjetje poziva upravičence, da sodelu-

jejo v notranjem odkupu, in morajo podati
pisno izjavo, da pristopajo k programu not-
ranjega odkupa. Upravičenci lahko sodelu-
jejo v notranjem odkupu v roku 30 dni po
objavi.

Upravičenci bodo delnice lahko vplača-
li tudi s presežnimi certifikati. Podjetje bo
takoj odkupilo najmanj 20% prenešenih del-

nic v notranjem odkupu s 50% popustom.
Podjetje bo v naslednjih štirih letih odkupi-
lo od sklada vsako leto najmanj četrtino
vseh prenešenih delnic.

9. Udeleženci in zainteresirani lahko do-
bijo dodatne informacije na tel. 061/212-948
med 7. in 8. uro – Valentina Markič, direk-
torica podjetja.

FIT varovanje Ljubljana Center, p.o.

La-123

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) in v skladu s 16. čle-
nom uredbe o pripravi programa preobliko-
vanja in izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,
št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94 in 5/95)
podjetje TUS KO-SI ponovno objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja,
ki ga je z odločbo št. LP 01939/1995-KJ z
dne 19. 12. 1995 odobrila Agencija za pre-
strukturiranje in privatizacijo, objavljen v
časopisu Republika 17. 1. 1996, in v Ur. l.
RS, št. 4/96 program lastninskega preobli-
kovanja podjetja.

1. Firma in sedež: TUS KO-SI, podjetje
za proizvodnjo netkanih tkanin, d.o.o.,
Stari trg 6a, Slovenj Gradec.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanja podjetja:

– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja – 10%,

– Odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdeli-

tve – 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

10%,
– upravičenci iz javne prodaje – 30%.
3. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
3.1 Interna razdelitev
TUS KO-SI, d.o.o., obvešča vse zapo-

slene, nekdanje zaposlene in upokojence
podjetja, podjetja TUS, p.o., ter ožje družin-
ske člane vseh zaposlenih, da poteka novi
30-dnevni rok (od 17. 2. 1996) za vpis del-
nic v podjetju (II. krog). V drugem krogu bo
razpis končan pred iztekom 30-dnevnega
roka, če bodo pred iztekom tega roka vpisa-
ne in vplačane vse delnice iz interne razde-
litve. Delnice, pridobljene iz interne razde-
litve, so neprenosljive dve leti po pridobi-
tvi, razen z dedovanjem.

3.2 Notranji odkup
TUS KO-SI, d.o.o., poziva vse zaposle-

ne, nekdanje zaposlene in upokojence pod-
jetja ter podjetja TUS p.o., da v 30 dneh po
ponovni objavi oglasa in poziva v dnevnem
časopisu ter na oglasnih deskah podjetja,
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popu-
stom.

4. Tako delnice iz interne razdelitve kot
iz programa notranjega odkupa bodo upra-
vičenci lahko vpisovali in vplačevali pri bla-
gajni podjetja vsak delovni dan od 8. do 12.
ure ali z gotovino na poseben privatizacijski
podračun pri Agenciji za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, Podružnica Slo-
venj Gradec št. 51840-698-20647 v okviru
zgoraj opredeljenih rokov.

5. Javna prodaja
Delnice iz naslova javne prodaje bodo

zainteresirani upravičenci lahko vpisovali
na podlagi javnega razpisa, ki bo najkasneje

v 30 dneh po pridobitvi dovoljenja za javno
prodajo, objavljen v časopisu Republika.

6. Dodatne informacije v zvezi s progra-
mom in pogoji vpisa in vplačila so na voljo
pri direktorju Jurjec Marjanu tel. 42-613, in
Korošec Marti tel. 43-731.

TUS KO-SI, d.o.o.,
Slovenj Gradec

Št. 102/96 La-128

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93 ter 1/96) objavljamo program
lastninskega preoblikovanja izločenega de-
la Javnega podjetja Komunala Celje, p.o., s
firmo Ceste – kanalizacija, Celje d.d.

Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01363/1996-JM, dne 5. 2. 1996.

I. Podatki o podjetju
1. Firma: Javno podjetje Komunala

Celje, p.o.
1. a Firma izločenega dela podjetja: Ce-

ste – kanalizacija, Celje, d.d.
2. Sedež: Mariborska ul. št. 2, Celje.
2. a Sedež izločenega dela podjetja: La-

va 9, Celje.
3. Matična številka: 5072069.
3. a Matična številka izločenega dela

podjetja: 5891469.
4. Dejavnost družbe Ceste - kanalizaci-

ja, Celje, d.d.:
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in

cest v mestu in naseljih:
– postavitev, urejanje in vzdrževanje

mestne opreme, horizontalne in vertikalne
cestne signalizacije in cestnih objektov,

– urejanje in vzdrževanje nepromet-
nih znakov,

– krasitev ulic, trgov in cest,
– izvajanje zimske službe v mestu in

naseljih,
– gradnja in vzdrževanje lokalnih in kra-

jevnih cest z zimsko službo,
– komunalno urejanje stavbnega zemljiš-

ča,
– proizvodnja in prodaja gramoza na de-

belo,
– vrtalsko minerska dela,
– proizvodnja in polaganje vseh vrst as-

faltov,
– proizvodnja in prodaja na debelo in

drobno betona in betonskih izdelkov,
– nizke gradnje in gradnja hidrogradbe-

nih objektov,
– opravljanje storitev prevoza blaga in

storitev gradbene mehanizacije, storitve
strojnega čiščenja kanalizacije in vzdrževa-
nja prevoznih sredstev in strojev.

5. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je javno podjetje s po-

polno odgovornostjo (p.o.).
V matičnem podjetju je v skladu s 73.

členom zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93) določen delež druž-
benega kapitala, ki je lahko predmet last-
ninskega preoblikovanja po zakonu o last-
ninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93 ter 1/96). V postop-
ku lastninskega preoblikovanja se del jav-
nega podjetja (del družbenega kapitala) iz-
loči in organizira nova kapitalska družba s
firmo Ceste kanalizacija, Celje, d.d. Na de-
lu izločenega kapitala javnega podjetja je
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znan lastnik to je z 28% Mestna občina
Celje.

Podjetje nima lastniških naložb v drugih
podjetjih.

II. Predvidena lastniška struktura po iz-
vršenem lastninskem preoblikovanju

Po zaključenem programu notranjega od-
kupa, najkasneje leta 2000, bo lastniška
struktura podjetja naslednja:

1. Občina Celje – 28%,
2. Pokojninski sklad – 7,2%,
3. Odškodninski sklad – 7,2%,
4. Investicijske družbe – 14,4%,
5. Zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni

delavci, družinski člani – 43,2%.
III. Načini lastninskega preoblikovanja

oziroma njihove kombinacije
1. Prenos navadnih delnic na sklade:
– prenos 10% delnic (7,2% celotnega ka-

pitala) na Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic (7,2% celotnega ka-
pitala) na Slovenski odškodninski sklad,

– prenos 20% delnic (14,4% celotnega
kapitala) na Sklad Republike Slovenije za
razvoj (za investicijske družbe).

2. Interna razdelitev delnic:
– interna razdelitev delnic (v zameno za

lastniške certifikate) v višini 20% družbe-
nega kapitala ali 14,4% celotnega kapitala
družbe.

3. Notranji odkup delnic:
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala ali 28,8% celotnega ka-
pitala družbe.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

1. Interna razdelitev
Javno podjetje Komunala Celje, p.o., po-

ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa in poziva v dnevnem ča-
sopisju ter na oglasnih deskah v podjetju,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate (I. krog).

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

V primeru da bo v I. krogu razdeljenih
manj delnic kot je 20% družbenega kapita-
la, bo objavljen interni razpis za notranjo
razdelitev delnic v zameno za lastniške cer-
tifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah podjetja najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov prvega
kroga upravičencev. Rok za vpis bo 15 dni
po objavi internega razpisa.

Če bo vpisanih več certifikatov družin-
skih članov, kot je na voljo delnic, se bo
zniževanje opravilo z izločanjem rodbinsko
bolj oddaljenih družinskih članov (najprej
osebe, ki jih je delavec dolžan preživljati,
potem starši, nato otroci, itd.), dokler se ne
uskladita znesek razpoložljivih delnic in cer-
tifikatov. Če bo potrebna natančna uskladi-
tev, se ta opravi s proporcionalnim zniževa-
njem certifikatov družinskih članov.

Roki iz tega poziva so prekluzivni. Upra-
vičenec, ki ga zamudi, izgubi pravico sodelo-
vati v postopku lastninskega preoblikovanja.

Upravičenci lahko v roku 30 dni po obja-
vi tega poziva, zamenjajo svoje lastniške cer-
tifikate za delnice, vsak delovni dan od 8. do
12. ure na blagajni podjetja Mariborska ul. 2.

2. Notranji odkup
Javno podjetje Komunala Celje, p.o., pozi-

va vse zaposlene, bivše zaposlene in upoko-
jence podjetja, da v 30-dnevnem roku po ob-
javi tega oglasa in poziva v dnevnem časopis-
ju ter na oglasnih deskah v podjetju, vpišejo in
vplačajo delnice notranjega odkupa s 50% po-
pustom in obročnim odplačevanjem.

Delnice notranjega odkupa se bodo vpla-
čevale z uporabo presežnih certifikatov in-
terne razdelitve (če bo v prvem krogu vlo-
ženo lastninskih nakaznic certifikatov za več
kot 20% družbenega kapitala) in z denarni-
mi vplačili.

Vpisi in vplačila delnic se bodo začeli
takoj po objavi tega poziva in v predpisa-
nem 30-dnevnem roku, vsak delovni dan od
8. do 12. ure na blagajni podjetja Maribor-
ska ul. 2.

Denarna nakazila se nakazujejo na pri-
vatizacijski podračun pri Agenciji za plačil-
ni promet in informiranje, Podružnica Ce-
lje, št. 50700-698-86405 z oznako “denarna
vplačila delnic v NO”.

V. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s pos-

topkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro na tel. 441-315,
Pavel Podlesnik ali Jože Valenčak.

Javno podjetje Komunala – Celje,
p.o., Celje

Št. 102/96 La-129

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju (Ur. l. RS, št. 55/92,
7/93 in 31/93 ter 1/96) objavljamo vsebino
programa lastninskega preoblikovanja izlo-
čenega dela Javnega podjetja Komunala Ce-
lje, p.o., s firmo Celjski plini Celje, d.d.

Program lastninskega preoblikovanja je
odobrila Agencija Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo z odločbo
št. LP 01362/1996-JM, dne 5. 2. 1996.

I. Podatki o podjetju
1. Firma: Javno podjetje Komunala Ce-

lje, p.o.
1. a Firma izločenega dela podjetja:

Celjski plini, Celje, d.d.
2. Sedež: Mariborska ul. št. 2, Celje.
2. a Sedež izločenega dela podjetja: Pli-

narniška ul. 1, Celje.
3. Matična številka: 5072069.
3. a Matična številka izločenega dela

podjetja: 5891442.
4. Dejavnost družbe Celjski plini, Celje,

d.d.:
– trgovina na debelo in drobno z naftni-

mi derivati (butan, propan, mešanice itd.),
tehničnimi plini in drugimi neživilskimi
proizvodi vseh trgovskih strok,

– transport nevarnih snovi in ostalega
blaga za lastne potrebe in za tretje osebe,

– gradnja, montaža, vzdrževanje servisi-
ranje in pregledi vseh vrst plinskih instala-
cij in plinovodov, plinskih trošil, tlačnih po-
sod, gasilskih aparatov in ostale opreme, ki
sodi v plinsko stroko,

– izdelava in pregled investicijsko teh-
nične dokumentacije ter izdaja soglasij za
plinske naprave (javno pooblastilo),

– izdaja ustrezne dokumentacije o spo-
sobnosti za obratovanje ter usposabljanje
upravljalcev plinskih naprav,

– trgovina na debelo in drobno s plini za
pogon vozil,

– trgovinske storitve (zastopanje, posre-
dovanje in komisija).

5. Pravna oblika organiziranosti
Matično podjetje je javno podjetje s po-

polno odgovornostjo (p.o.).
V matičnem podjetju je v skladu s 73.

členom zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Ur. l. RS, št. 32/93) določen delež druž-
benega kapitala, ki je lahko predmet last-
ninskega preoblikovanja po zakonu o last-
ninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS,
št. 55/92, 7/93 in 31/93 ter 1/96). V postop-
ku lastninskega preoblikovanja se del jav-
nega podjetja (del družbenega kapitala) iz-
loči in organizira nova kapitalska družba s
firmo “Celjski plini Celje, d.d.” Na delu
izločenega kapitala javnega podjetja je znan
lastnik to je s 30% Mestna občina Celje.

Podjetje nima lastniških naložb v drugih
podjetjih.

II. Predvidena lastniška struktura po iz-
vršenem lastninskem preoblikovanju

Po zaključenem programu notranjega od-
kupa, najkasneje leta 2000, bo lastniška
struktura podjetja naslednja:

1. Občina Celje – 30%,
2. Pokojninski sklad – 7%,
3. Odškodninski sklad – 7%,
4. Investicijske družbe – 14%,
5. Zaposleni, bivši zaposleni, upokojeni

delavci, družinski člani – 42%.
III. Načini lastninskega preoblikovanja

oziroma njihove kombinacije
1. Prenos navadnih delnic na sklade:
– prenos 10% delnic (7% celotnega ka-

pitala) na Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,

– prenos 10% delnic (7% celotnega ka-
pitala) na Slovenski odškodninski sklad,

– prenos 20% delnic (14% celotnega ka-
pitala) na Sklad Republike Slovenije za raz-
voj (za investicijske družbe).

2. Interna razdelitev delnic
– interna razdelitev delnic (v zameno za

lastniške certifikate) v višini 20% družbe-
nega kapitala ali 14% celotnega kapitala
družbe.

3. Notranji odkup delnic:
– notranji odkup delnic v višini 40%

družbenega kapitala ali 28% celotnega ka-
pitala družbe.

IV. Javni poziv k vpisu in vplačilu del-
nic

1. Interna razdelitev
Javno podjetje Komunala Celje, p.o., po-

ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa in poziva v dnevnem ča-
sopisju ter na oglasnih deskah v podjetju,
vpišejo delnice v zameno za lastniške certi-
fikate (I. krog).

Če bo vrednost predloženih lastniških
certifikatov upravičencev iz prvega kroga
večja kot 20% družbenega kapitala, lahko
upravičenci notranjega odkupa presežne
certifikate uporabijo za notranji odkup tako,
da se presežek certifikatov uporabi propor-
cionalno za vsakega udeleženca posebej.

V primeru da bo v I. krogu razdeljenih
manj delnic kot je 20% družbenega kapita-
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la, bo objavljen interni razpis za notranjo
razdelitev delnic v zameno za lastniške cer-
tifikate ožjih družinskih članov zaposlenih
(II. krog). Razpis bo objavljen na oglasnih
deskah podjetja najkasneje v treh dneh po
preteku roka za oddajo certifikatov prvega
kroga upravičencev. Rok za vpis bo 15 dni
po objavi internega razpisa.

Če bo vpisanih več certifikatov družin-
skih članov, kot je na voljo delnic, se bo
zniževanje opravilo z izločanjem rodbinsko
bolj oddaljenih družinskih članov (najprej
osebe, ki jih je delavec dolžan preživljati,
potem starši, nato otroci, itd.), dokler se ne
uskladita znesek razpoložljivih delnic in cer-
tifikatov. Če bo potrebna natančna uskladi-
tev, se ta opravi s proporcionalnim zniževa-
njem certifikatov družinskih članov.

Roki iz tega poziva so prekluzivni. Upra-
vičenec, ki ga zamudi, izgubi pravico sodelo-
vati v postopku lastninskega preoblikovanja.

Upravičenci lahko v roku 30 dni po ob-
javi tega poziva, zamenjajo svoje lastniške
certifikate za delnice, vsak delovni dan od
8. do 12. ure na blagajni podjetja Maribor-
ska ul. 2.

2. Notranji odkup
Javno podjetje Komunala Celje, p.o., po-

ziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upo-
kojence podjetja, da v 30-dnevnem roku po
objavi tega oglasa in poziva v dnevnem ča-
sopisju ter na oglasnih deskah v podjetju,
vpišejo in vplačajo delnice notranjega od-
kupa s 50% popustom in obročnim odplače-
vanjem.

Delnice notranjega odkupa se bodo vpla-
čevale z uporabo presežnih certifikatov in-
terne razdelitve (če bo v prvem krogu vlo-
ženo lastninskih nakaznic certifikatov za več
kot 20% družbenega kapitala) in z denarni-
mi vplačili.

Vpisi in vplačila delnic se bodo začeli
takoj po objavi tega poziva in v predpisa-
nem 30-dnevnem roku, vsak delovni dan od
8. do 12. ure na blagajni podjetja Maribor-
ska ul. 2.

Denarna nakazila se nakazujejo na pri-
vatizacijski podračun pri Agenciji za plačil-
ni promet in informiranje, Podružnica Ce-
lje, št. 50700-698-86405 z oznako “denarna
vplačila delnic v NO”.

V. Kontaktna oseba
Vse dodatne informacije v zvezi s pos-

topkom lastninskega preoblikovanja in tem
pozivom, lahko dobijo upravičenci vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro na tel. 441-315,
Pavel Podlesnik ali Jože Valenčak.

Javno podjetje Komunala Celje,
p.o., Celje

Št. 491/17-96 La-130

Na podlagi programa lastninskega preob-
likovanja podjetja E – Blagovnica Bežigrad,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 49, ki ga je z
odločbo št. LP 00754/1996-IJS z dne 16. 1.
1996 odobrila Agencija RS za pres-trukturi-
ranje in privatizacijo in skladno z zakonom
o lastninskem preoblikovanju podjetij in
uredbo o pripravi programa preoblikovanja
in o izvedbi posameznih načinov lastnin-
skega preoblikovanja podjetij, objavlja pro-
gram lastninskega preoblikovanja podjetja.

1. Splošni podatki o podjetju
Firma podjetja: E – Blagovnica Beži-

grad, d.o.o., Ljubljana.

Sedež: Ljubljana, Dunajska 49.
Matična številka: 5302021.
Dejavnost podjetja: trgovina na drobno

v drugih nespecializiranih prodajalnah.
Pravna oblika organiziranosti podjetja:

podjetje E – Blagovnica Bežigrad je organi-
zirano kot družba z omejeno odgovornostjo
v mešani lastnini. Družbeni kapital pred-
stavlja 38,72% kapitala podjetja, trajne vlo-
ge družbenih pravnih oseb pa predstavljajo
61,28% kapitala podjetja.

2. Predvidena lastniška struktura kapita-
la preoblikovanega podjetja:

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 3,872%,

– Slovenski odškodninski sklad –
3,872%,

– Sklad RS za razvoj – 7,744%,
– udeleženci interne razdelitve delnic –

7,744%,
– udeleženci notranjega odkupa delnic –

15,488%,
– znani lastniki – dosedanji družbeniki –

61,280%.
3. Kombinacija načinov lastninskega

preoblikovanja:
– interna razdelitev delnic – 20% druž-

benega kapitala,
– notranji odkup podjetja – 40% družbe-

nega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski

sklad – 10% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Odškodnin-

ski sklad – 10% družbenega kapitala,
– prenos navadnih delnic na Sklad RS za

razvoj – 20% družbenega kapitala.
4. Javni poziv k vpisu in vplačilu
4.1. Interna razdelitev delnic z oznako B
E – Blagovnica Bežigrad, d.o.o., Ljub-

ljana, poziva vse zaposlene, bivše zaposle-
ne in upokojence podjetja, da v 30-dnev-
nem roku po objavi tega oglasa in poziva v
dnevnem časopisju in na oglasni deski, vpi-
šejo delnice v zameno za lastniške certifika-
te (I. krog).

Če v navedenem roku ne bo vpisanih
vseh 20% delnic, namenjenih interni razde-
litvi, bo podjetje objavilo interni razpis za
ožje družinske člane zaposlenih na oglasni
deski podjetja (2. krog). Rok za predložitev
certifikatov ožjih družinskih članov zapo-
slenih, bo 15 dni od objave na oglasni deski
podjetja. V primeru, da bo lastniških certifi-
katov ožjih družinskih članov preveč, bo
podjetje pri znižanju uporabilo proporcio-
nalni kriterij za vsakega upravičenca druge-
ga kroga posebej.

Če tudi v drugem krogu ne bo vpisanih
in vplačanih vseh 20% delnic, namenjenih
interni razdelitvi, bo podjetje morebitni
preostanek delnic do 20% preneslo na Sklad
RS za razvoj, v skladu z zakonom kot na-
vadne delnice z oznako A.

V primeru, če bo vrednost predloženih
lastniških certifikatov večja od 20% druž-
benega kapitala, lahko upravičenci, ki so
sodelovali pri interni razdelitvi, presežne
lastniške certifikate uporabijo za kupnino
za navadne delnice z oznako D v programu
notranjega odkupa. V tem primeru podjetje
v zameno za lastniške certifikate razdeli del-
nice interne razdelitve in uporabi presežke
lastniških certifikatov za notranji odkup del-
nic z oznako D, proporcionalno za vsakega
upravičenca posebej.

V primeru, da posamezen upravičenec
ne želi ali ne more sodelovati v programu
notranjega odkupa, se mu presežek certifi-
katov vrne.

Delnice, pridobljene v interni razdelitvi,
so neprenosljive dve leti po pridobitvi, ra-
zen z dedovanjem.

4.2. Notranji odkup delnic z oznako E
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše za-

poslene in upokojence podjetja, da v
30-dnevnem roku po objavi tega poziva v
časopisu Delo, pristopijo k notranjemu od-
kupu delnic z vplačilom kupnine za delnice
podjetja s presežnimi lastniškimi certifikati
ali z gotovino in podpisovanjem pisne izja-
ve. Delnice se z gotovino lahko vplačujejo
na posebni privatizacijski podračun št.
50102-698-0025498 z navedbo: plačilo kup-
nine za delnice notranjega odkupa.

Delnice se vplačujejo z upoštevanjem
50% popusta z denarnimi vplačili. V prime-
ru, da bodo udeleženci z vplačilom presež-
nih lastniških certifikatov presegli znesek
kupnine za celotni odstotek družbenega ka-
pitala, vključenega v program notranjega
odkupa, bo uporabilo podjetje pri znižanju
proporcionalni kriterij.

V primeru, da bodo vplačila udeležen-
cev presegla znesek kupnine za odstotek
družbenega kapitala, vključenega v program
notranjega odkupa, pri čemer je med vplači-
li tudi gotovina, bo podjetje uporabilo pri
znižanju vplačil kriterij povprečnega me-
sečnega osebnega dohodka upravičencev v
zadnjih treh mesecih, tako da bo spremenilo
razmerje, ki je nastalo z vplačilom.

Organizacija programa notranjega odku-
pa bo določena s pravili notranjega odkupa,
ki jih bo podjetje sprejelo na podlagi tega
programa.

5. Vpisovanje in vplačilo delnic
Tako delnice iz interne razdelitve kot iz

programa notranjega odkupa bodo upravi-
čenci lahko vpisovali na sedežu podjetja na
Dunajski 49 v Ljubljani, in sicer vsak de-
lovnik od 8. do 15. ure.

6. Vse dodatne informacije v zvezi s so-
delovanjem v lastninskem preoblikovanju
podjetja so na voljo na sedežu podjetja, tel.
061/302-318.

Kontaktna oseba je Klemenčič Tramšak
Marjeta.

E – Blagovnica Bežigrad, d.o.o.,
Ljubljana

La-136

Stavbar Podjetje Industrija gradbenega
materiala p.o., Hoče, Miklavška 40, Hoče,
objavlja program lastninskega preoblikova-
nja, ki ga je Agencija Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo odobri-
la z odločbo št. LP 00414/1996 z dne 30. 1.
1996.

1. Firma: Stavbar Podjetje Industrija
gradbenega materiala, p.o., Hoče.

Skrajšana firma: IGM, p.o., Hoče.
Sedež: Miklavška 40, Hoče.
Matična številka: 5078270.
Podjetje je vpisano v sodni register pri

Okrožnem sodišču v Mariboru, št. registr-
skega vložka 1/2031-00.

2. Osnovna dejavnost: proizvodnja pred-
izdelanih gradbenih elementov.

3. IGM, p.o., je podjetje v družbeni last-
nini s 100% družbenim kapitalom.
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4. Podjetje se bo preoblikovalo v delniš-
ko družbo, predvidena lastniška struktura
preoblikovanega podjetja je:

– 10% delnic Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja,

– 10% delnic Slovenski odškodninski
sklad,

– 20% delnic Sklad za razvoj oziroma
po izvršeni prodaji investicijske družbe,

– 60% delnic fizične osebe – sodelujoči
v interni razdelitvi (20%) in notranjem od-
kupu (40%) delnic.

Odstotek delnic Kapitalskega sklada po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja se
bo povečal za višino neplačanih davkov in
prispevkov na neto osnovne osebne dohod-
ke iz 4. odst. 25. a člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij. Temu ustrez-
no se bo zmanjšal odstotek delnic udeležen-
cem interne razdelitve in notranjega odku-
pa.

5. Podjetje se preoblikuje s kombinacijo
treh načinov:

– prenos 40% navadnih delnic na sklade,
– interna razdelitev delnic v višini 20%

družbenega kapitala,
– notranji odkup delnic v vrednosti 40%

družbenega kapitala.
Prodajna cena delnic v interni razdelitvi

je 1.478 SIT, delnic notranjega odkupa pa
739 SIT. V notranjem odkupu se pri vplači-
lih z gotovino prodajna cena revalorizira z
indeksom rasti drobnoprodajnih cen od 1. 1.
1993 do dneva plačila kupnine skladu.

6. Podjetje poziva vse zaposlene, bivše
zaposlene in upokojence podjetja, da v 30
dneh po objavi poziva v dnevniku Večer in
na oglasni deski podjetja:

6.1 Predložijo lastniške certifikate in po-
trdila, ki jih bo upravičencem izdalo po 25.a
členu zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij v zameno za delnice interne razde-
litve; te delnice so navadne, imenske in ne-
prenosljive dve leti od njihove izdaje, razen
z dedovanjem.

Če upravičenci prvega kroga ne bodo
predložili lastniških certifikatov in potrdil v
višini 20% družbenega kapitala, bo podjetje
z objavo na oglasni deski izvedlo interni
razpis za družinske člane zaposlenih z ro-
kom za predložitev certifikatov 15 dni. Če
pa bi upravičenci 1. kroga predložili lastniš-
ke certifikate in potrdila v vrednosti, večji
od 20% družbenega kapitala, bodo lahko
presežke po proporcionalnem znižanju upo-
rabili za notranji odkup delnic.

6.2 Pristopijo k programu notranjega od-
kupa: vpišejo delnice in vplačajo kupnino
za prvi paket delnic notranjega odkupa.

Delnice notranjega odkupa so navadne,
imenske in za čas trajanja programa notra-
njega odkupa neprenosljive izven progra-
ma, razen z dedovanjem. Delnice, ki jih
upravičenci pridobijo v notranjem odkupu v
zameno za presežne lastniške certifikate, so
enake delnicam interne razdelitve in so ne-
prenosljive dve leti, razen z dedovanjem, po
tem pa so enake kot druge delnice notranje-
ga odkupa.

7. Upravičenci predložijo lastniške cer-
tifikate in potrdila ter vpišejo delnice na
sedežu podjetja v Hočah, Miklavška 40, med
8. in 12. uro. Gotovinska vplačila izvršijo
na privatizacijski podračun podjetja, ki bo
naknadno objavljen v časopisu.

30-dnevni rok za predložitev lastniških
certifikatov in potrdil, vpis in vplačilo del-
nic je prekluziven –  upravičenec, ki zamudi
rok, ne more sodelovati pri interni razdeli-
tvi oziroma notranjem odkupu delnic pod-
jetja.

Organizacija programa notranjega odku-
pa in način uresničevanja upravljalskih, pre-
moženjskih in drugih pravic iz delnic inter-
ne razdelitve in notranjega odkupa ter način
in pogoji prenosa, bo urejen s pravili notra-
njega odkupa in delničarskim sporazumom
med upravičenci iz interne razdelitve delnic
in notranjega odkupa.

8. Upravičenci lahko dobijo dodatne in-
formacije v podjetju ali na tel. 062/611-201,
pri Mikluž Danieli. V podjetju bodo v času
vpisovanja zainteresiranim na vpogled vse
zgoraj navedene listine.

Stavbar Podjetje industrije gradbenega
materiala, p.o., Hoče

Razpisi delovnih mest

Št. 01/96 Ob-455

Na podlagi sklepa delavskega sveta in
skladno z določbami statuta podjetja razpi-
sujemo delovno mesto

direktorja podjetja.
Kandidat mora poleg splošnih in z zako-

nom določenih pogojev izpolnjevati še na-
slednje:

– visoka ali višješolska izobrazba eko-
nomske, strojne, pravne ali druge ustrezne
smeri,

– pet let delovnih izkušenj v stroki,
– aktivno znanje angleškega ali nemške-

ga jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje,
– organizacijske sposobnosti.
Delovno razmerje bomo z izbranim kan-

didatom sklenili za nedoločen čas in s pol-
nim delovnim časom.

Direktor bo imenovan s sklepom delav-
skega sveta za štiriletni mandat oziroma do
takrat, ko bo končano lastninsko preobliko-
vanje podjetja.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: IP Al-
prem Kamnik, Kamnik, Usnjarska c. 9, z
oznako “za razpisno komisijo”.

Prijavi na razpisano delovno mesto naj
kandidati priložijo kratek življenjepis, potr-
dila o izpolnjevanju pogojev in program raz-
voja podjetja.

Kandidate bomo o imenovanju obvestili
v 30 dneh po sprejetju odločitve na delav-
skem svetu podjetja.

IP Alprem Kamnik

Št. 130-1/96 Ob-416

Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nica Novo mesto, razpisuje delovno mesto

inšpektorja I.
Pogoji
Kandidati morajo poleg splošnih pogo-

jev, ki jih predpisuje zakon, izpolnjevati še
naslednje:

– VII. stopnja strokovne izobrazbe –
dipl. ekonomist,

– 12 mesecev ustreznih delovnih izku-
šenj,

– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku, poznavanje
osnov računalništva in praktično znanje za
delo z osebnimi računalniki.

Mandat traja 4 leta.
Dela lahko opravlja tudi diplomirani

pravnik z znanjem računovodsko-finančne-
ga poslovanja.

Kandidat, ki še nima opravljenega preiz-
kusa strokovne usposobljenosti za dejanja v
upravnem postopku, mora preizkus opraviti
v roku 6 mesecev po sklenitvi delovnega
razmerja oziroma imenovanju.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju pogojev ter opisom dose-
danjega dela sprejema razpisna komisija
Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet, nadziranje in informiranje, podruž-
nica Novo mesto, Kandijska 21, Novo me-
sto, v 8 dneh po objavi.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8
dneh po sklepu pristojnega organa.

Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje,

podružnica Novo mesto

Št. 122-3/96 Ob-448

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

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

na kazenskem oddelku Vrhovnega sodiš-
ča Republike Slovenije,

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu,
– 2 prosti mesti okrožnih sodnikov na

Delovnem in socialnem sodišču v Ljublja-
ni,

c)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Piranu,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

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

Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu,
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah.
II. na  podlagi  101.  člena  zakona  o

sodniški  službi  (Ur.  l.  RS,  št.  19/94  in
8/96):

a)
– 2 prosti mesti vrhovnih sodnikov na

Vrhovnem sodišču Republike Slovenije,
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Mariboru,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika na

Okrajnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
k I/a, k II/a:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

ne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvoli-
tev na mesto vrhovnega sodnika, določene
v 4. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

k I/b:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 11 – 23. II. 1996 Stran 675

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

k I/c, k II/b:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje sploš-

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Ob-387

Republika Slovenija, Upravna enota
Murska Sobota, razpisuje prosto delovno
mesto

višjega svetovalca – vodje referata za
denacionalizacijo v oddelku za kmetijs-
tvo in gozdarstvo.

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom in posebnih po-
gojev, določenih v 4. členu zakona o delav-
cih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 15/90,
5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), izpol-
njevati še naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba (VII/1)
pravne smeri,

– 5 let delovnih izkušenj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju

pogojev je potrebno poslati na naslov: Re-
publika Slovenija, Upravna enota Murska
Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, v ro-
ku 8 dni od dneva objave tega razpisa.

Upravna enota Murska Sobota

Št. 122-38/95 Ob-388

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

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):
a)
– 2 prosti mesti okrožnih državnih to-

žilcev na Okrožnem državnem tožilstvu v
Ljubljani,

– 1 prosto mesto okrožnega državnega
tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Novem mestu;

II. na podlagi 72. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto višjega državnega to-

žilca na Višjem državnem tožilstvu v
Ljubljani;

III. na podlagi 73. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94):

a)
– 1 prosto mesto okrožnega državnega

tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu
v Novem mestu.

Razpisni pogoji:
k II/a:
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev na sodniško mesto,
določene v 8. členu zakona o sodniški služ-
bi, in posebne pogoje za imenovanje na me-
sto višjega državnega tožilca, določene v
drugem odstavku 15. člena in v 16. členu
zakona o državnem tožilstvu;

k I/a, k III/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

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

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

Ministrstvo za pravosodje

Št. 131-2/96 Ob-389

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet, nadziranje in informiranje, Po-
družnica Velenje, Rudarska cesta 3, razpi-
suje delovno mesto

inšpektorja I. (en izvajalec).
Pogoji:
– VII. stopnja strokovne izobrazbe – di-

plomirani ekonomist,
– 12 mesecev delovnih izkušenj,
– izpit: preizkus strokovne usposoblje-

nosti za dejanja v upravnem postopku,
– dela lahko opravlja tudi dipl. pravnik z

znanjem računovodsko-finančnega poslova-
nja,

– aktivno znanje slovenskega jezika,
– poznavanje osnov računalništva in

praktičnega znanja za delo z osebnimi raču-
nalniki.

Mandat traja 4 leta.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-

li o izpolnjevanju pogojev sprejema razpi-
sna komisija Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informira-
nje, Podružnice Velenje, Rudarska cesta 3,
Velenje, 8 dni po objavi razpisa.

Kandidate bomo pisno obvestili v 8 dneh
po izbiri.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje

in informiranje,
Podružnica Velenje

Ob-390

Znanstveno-raziskovalni center Sloven-
ske akademije znanosti in umetnosti razpi-
suje skladno s statutom ZRC SAZU delovno
mesto

direktorja ZRC SAZU.
Za direktorja ZRC SAZU je lahko ime-

novan kandidat, ki poleg pogojev, določe-
nih z zakonom, izpolnjuje še naslednje po-
goje:

– ima doktorat znanosti iz področij de-
javnosti ZRC SAZU in izpolnjuje pogoje, ki
jih za odgovornega nosilca raziskovalnega
projekta predpisuje zakon o raziskovalni de-
javnosti in statut ZRC SAZU,

– ima izkazano sposobnost za organizi-
ranje in vodenje raziskovalnega dela.

Kandidat mora predložiti vizijo razvoja
ZRC SAZU.

Izbrani  kandidat  bo  imenovan  za  4
leta.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev poš-
ljite v petnajstih dneh od dneva objave jav-
nega razpisa na naslov: Znanstveno-razisko-
valni center SAZU, Ljubljana, Gosposka 13,
z oznako “Za razpis”.

Kandidate bomo o izbiri obvestili v 60
dneh od dneva objave javnega razpisa.

Znanstveno-raziskovalni center
Slovenske akademije znanosti

in umetnosti

Razpisi
javnih natečajev

Št. 2-0/4/31-1996 Ob-399

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

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Sveti

Štefan
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Sveti Štefan.

3. Razpisni dokumentacijo dobite v roku
7 dni po objavi na sedežu investitorja, in
sicer med 7. in 8. uro v tajništvu Službe za
investicije (Hermina Palčnik), telefon
063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 35,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 25. 4.
1996, predviden rok zaključka del pa je 30.
9. 1996.

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

7. 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, Celje.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Sveti Štefan”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 28. 3. 1996 ob 8.
uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponud-
niki v 7. dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.
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Št. 2-0/4/31-1996 Ob-400

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

javni razpis
za izgradnjo telefonskega krajevnega

kabelskega omrežja (KKO) z razvodnim
naročniškim omrežjem (RNO) Šoštanj,

Skorno, Florjan
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,

Poslovna enota Celje, Lava 1, Celje.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca del

za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Šoštanj, Skorno, Florjan.

3. Razpisni dokumentacijo dobite v roku
7 dni po objavi na sedežu investitorja, in
sicer med 7. in 8. uro v tajništvu Službe za
investicije (Hermina Palčnik), telefon
063/421-301.

4. Orientacijska vrednost: 67,000.000
SIT.

5. Predviden rok pričetka del je 1. 5.
1996, predviden rok zaključka del pa je 30.
8. 1996.

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

7. 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, Celje.

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

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
ni kuverti z oznako “Ne odpiraj - ponudba
za izgradnjo telefonskega krajevnega ka-
belskega omrežja z razvodnim naročniškim
omrežjem Šoštanj, Skorno, Florjan”.

8. Odpiranje ponudb bo komisijsko v
prostorih Telekom Slovenije, Poslovna eno-
ta Celje, Lava 1, Celje, dne 28. 3. 1996 ob 9.
uri v sejni sobi (soba št. 221). Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo imeti pismena
pooblastila za zastopanje. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo dobili vsi ponud-
niki v 7. dneh po odpiranju ponudb.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri na-
jugodnejšega ponudnika v roku 14 dni po
odpiranju ponudb.

 Telekom Slovenije
Poslovna enota Celje

Št. 35111-1/96 Ob-428

Javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI
podružnične osnovne šole Godovič
1. Naročnik: Občina Idrija, Mestni trg 1,

Idrija.
2. Predmet razpisa je izdelava projektne

dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo no-
ve podružnične osnovne šole v Godoviču.

3. Razpisno dokumentacijo s podatki in
razlago dobite po predhodnem telefonskem
dogovoru z Marjanom Brenčičem na pod-
jetju IMP KLIMA Godovič tel. 065/78-020

od 1. do 10. marca 1996. Pri dvigu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti potr-
dilo o plačani pristojbini v višini 10.000
SIT na žiro računu št. 52020-630-7085 z
namenom nakazila: ‘’Pristojbina za razpis -
Osnovna šola Godovič”.

4. Osnovni podatki za objekt
Objekt (prva faza) je pritličen, neto po-

vršine 716 m², tlorisnih dimenzij 42 x 22 m,
z večnamenskim prostorom, prostorom za
učitelje, štirimi učilnicami, jedilnico, kuhi-
njo, servisom, kotlarno in sanitarijami. Ob-
jekt leži samostojno na parceli 4900 m2 ob
lokalni cesti Godovič - Rovte. Investicijski
program je izdelan in je na vpogled pri Mar-
janu Brenčiču.

Ponudba za projektno dokumentacijo
mora biti kompletna z arhitekturo, statiko,
armaturo, detajli, projektantskim popisom
del in predračunom, strojne in elektroinsta-
lacije, ter vsemi potrebnimi elaborati. Pri
zasnovi naj se upošteva možnost kasnejše
nadzidave.

5. Lokacija objekta osnovne šole je v Go-
doviču na parc. št. 254/1

6. Orientacijska vrednost objekta za os-
novno šolo v Godoviču po Investicijskem
programu znaša za prvo fazo 92,707.520
SIT, ocenjena vrednost projektov pa je ca.
2,500.000 SIT.

7. Rok za izvedbo projektov začne teči
po podpisu pogodbe, končanje prevzetih del
pa v 60 delovnih dneh.

Naročnik si pridržuje pravico oddaje del
za projekte PGD in PZI različnim najugod-
nejšim ponudnikom ali v paketu.

8. Prednost pri izboru bodo imele celo-
vite ponudbe.

Merila za izbor:
– kvaliteta in usklajenost projektne do-

kumentacije,
– rok izvedbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– strokovna usposobljenost in izkušnje s

področja projektiranja osnovnih šol,
– dodatne ugodnosti ponudnika.
9. Dokumentacija, ki jo morajo ponud-

niki predložiti:
– podatki iz 12. člena odredbe o postop-

ku za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil,

– podatki o kadrih in strokovni usposob-
ljenosti, kapacitetah in zasedenosti,

– podatke o podizvajalcih in obsegu jav-
nega naročila, ki bi ga izpolnili podizvajalci,

– ovrednoteno delo v tolarskih zneskih s
prometnim davkom,

– podatki o boniteti poslovanja,
– datum veljavnosti ponudbe,
– predlog pogodbe s predvideno bančno

garancijo v višini pogodbene vrednosti.
10. Rok in način oddaje ponudb: na na-

slov Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis- os-
novna šola Godovič - ponudba, ne odpiraj”
do 1. aprila 1996 po pošti.

11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
sejna soba, 17. aprila 1996 ob 17. uri.

12. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 15 dni po odpiranju po-
nudb.

Občina Idrija
Župan

Ob-429

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Tržič v sodelovanju z Za-
vodom za gozdove Slovenije, Območna eno-
ta Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na
gozdnih cestah v zasebnih gozdovih na

območju Občine Tržič v letu 1996
1. Naročnik: Občina Tržič, Trg svobo-

de18, Tržič.
2. Predmet razpisa: redno - tekoče vzdr-

ževanje gozdnih cest v zasebnih gozdovih
na območju Občine Tržič po letnem progra-
mu za leto 1996.

3. Vzdrževalna dela: ročna in strojna ce-
starska dela, strojno vzdrževanje vozišča,
obnova in novogradnja cestnih objektov.

4. Razpisna dokumentacija: je na razpo-
lago na Občini Tržič, Urad za gospodarstvo,
Trg svobode 18 vsak delovni dan v času
trajanja razpisa in na sedežu Zavoda za goz-
dove, Krajevne enote Tržič, Cankarjeva 19
od 8. do 10. ure v torek in sredo v času
trajanja razpisa, kjer je istočasno na vpo-
gled tudi karta gozdnih prometnic (lokacija
vzdrževanja).

5. Orientacijska skupna vrednost razpi-
sanih del: 9,000.000 SIT.

Investitor si pridržuje pravico zavrniti
ponudnike v primeru, da presegajo predvi-
dene normative cene oziroma spremeniti ko-
ličinski in finančni obseg del, glede na pri-
dobitev in terminski pritok finančnih sred-
stev. Izvajalec v tem primeru ni opravičen
do odškodninskega zahtevka.

6. Ponudba mora biti sestavljena v skladu
z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo javnih naročil
(Ur. l. RS, št. 28/93) in razpisno dokumenta-
cijo. Opcija ponudbe je 30. 3. 1996.

7. Merila za izbiro ponudnika :
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestaska dela -
vzpostavitev cestarske službe,

– skupna ponudbena cena - sumarno- ku-
mulativno -brutto (vključno s TPD),

– ponudbena cena po enoti mere - po-
prečno za vsa razpisna dela -brutto vključno
s TPD,

– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti - sumarno,

– strojne, delavne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila - stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Oddaja ponudb: ponudbe za javni raz-

pis pošljite do 4. 3. 1996, na naslov Občina
Tržič, Trg svobode 18, Tržič v zapečateni
kuverti z oznako Ne odpiraj - razpis za vzdr-
ževanje gozdnih cest.
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9. Odpiranje ponudb: bo v sredo 6. 3.
1996 ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Tržič.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Tržič
Zavod za gozdove Slovenije

Območna enota Kranj

Št. 01 301-1/96 Ob-398

Občinski svet občine Loški Potok objav-
lja na podlagi 4. člena pravilnika o dodelje-
vanju sredstev za pospeševanje razvoja obr-
ti in podjetništva v Občini Loški Potok in na
podlagi sklepa občinskega sveta Občine
Loški Potok z dne 31. 1. 1996

razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje

razvoja obrti in podjetništva v Občini
Loški Potok v letu 1996

1. Skupen znesek razpisanega posojila iz
sredstev občinskega proračuna in sredstev
Nove Ljubljanske banke d.d. Podružnica
Kočevje znaša 10,000.000 SIT.

2. Namen posojil:
– nakup, graditev, prenova in adaptacija

poslovnih prostorov,
– nakup opreme,
– odpiranje novih delovnih mest, razširi-

tev in posodobitev obstoječe proizvodnje in
storitvenih kapacitet,

– nakup, urejanje, opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,

– obratna sredstva
3. Za posojilo lahko zaprosijo:
– samostojni podjetniki,
– podjetja v zasebni in mešani lastnini,
– občani, ki so pri pristojni upravni enoti

vložili popolno vlogo za izdajo odločbe o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejav-
nosti oziroma pri pristojnem sodišču prigla-
sitev za vpis v sodni register z vsemi predpi-
sanimi dokumenti za ustanovitev podjetja.

Sedež obratovalnice in kraj investicije
morata biti na območju Občine Loški Po-
tok.

Posojila so prednostno namenjena:
– dejavnostim, ki so razvojno perspek-

tivne,
– deficitarnim dejavnostim,
– dejavnostim, ki so izvozno usmerjene

ali nadomeščajo uvoz,
– dejavnostim, ki dopolnjujejo proizvod-

ne programe ostalega gospodarstva,
– dejavnostim, ki bodo omogočale večje

število novih delovnih mest za nedoločen čas,
– dejavnostim, ki so ekološko primerne.
4. Doba vračanja posojila je pet let, za

obratna sredstva eno leto. Posojila se dode-
ljujejo z obrestno mero R + 9,6% SIT. Viši-
na posojila ne bo presegla 30% predračun-
ske vrednosti.

5. Prošnja za posojilo mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime podjetja,
– naslov obratovalnice ali podjetja, šifro

dejavnosti, opis dejavnosti,
– višino zaprošenega posojila,
– opis in predračunsko vrednost investi-

cije,
– finančno konstrukcijo celotne investi-

cije,
– število zaposlenih pred in po zaključi-

tvi investicije,

– obrazec BON-1 in BON-2.
6. Prošnji za posojilo mora biti priložena

naslednja dokumentacija:
– priglasitveni list oziroma potrdilo o

vpisu v sodni register,
– dokazila glede namena posojila (pred-

račun, račun, kupoprodajna pogodba, grad-
beno dovoljenje...) ,

– investicijski program.
7. Rok za vložitev prošnje je 30 dni po

objavi. Prošnje za posojilo z vsemi priloga-
mi iz točke 5. in 6. sprejema Občina Loški
Potok, oddelek za gospodarstvo in komuna-
lo, Loški Potok, Hrib 102.

Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali.
8. Sklep o dodelitvi sredstev bodo pro-

silci prejeli v 8 dneh po sprejemu.
9. Informacije in navodila za oddajo pro-

šenj dobijo prosilci na Oddelku za gospo-
darstvo in komunalo občinske uprave Obči-
ne Loški Potok, Loški Potok, Hrib 102, tele-
fon 867-147.

Občinski svet
občine Loški Potok

Ob-401

Na podlagi zakona o financiranju javne
porabe (Ur. l. RS, št. 80/94) in odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94) objavlja Občina Vuzenica

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok v Občini Vuzenica v letu 1996
1. Naročnik: Občina Vuzenica, Mladin-

ska 1, Vuzenica.
2. Predmet razpisa: prevozi osnovnošol-

skih otrok v Občini Vuzenica iz osnovne šole.
3. Informacije lahko ponudniki dobijo na

sedežu občine.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so:
– cena na razpisane prevoze,
– reference pri izvajanju prevozov,
– druge ugodnosti ponudnika.
5. Prevozi se bodo opravljali v letu 1996.
6. Interesenti morajo oddati ponudbe v

zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za šolske prevoze” najpozneje do
1. 3. 1996 do 10. ure, na naslov: Občina
Vuzenica, Mladinska 1, Vuzenica.

7. Odpiranje ponudb bo 1. 3. 1996, ob
12. uri, v prostorih Občine Vuzenica, Mla-
dinska 1.

Občina Vuzenica

Ob-402

Zdravstveni dom Domžale, Mestni trg 2,
Domžale, objavlja

javni razpis
za nakup biokemičnega analizatorja
1. Predmet razpisa:
– večkanalni selektivni biokemični ana-

lizator sistema mokre kemije, z možnostjo
prioritete vzorcev,

– kapaciteta testov 80–120 na uro.
2. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– servisna služba (servis in rezervni deli

morajo biti zagotovljeni na območju Ljub-
ljane v roku 24 ur),

– seznam referenc v Republiki Sloveniji,

– plačilni pogoji,
– cena,
– kvaliteta.
3. Rok za oddajo ponudb: 15 dni po ob-

javi v Uradnem listu RS. Ponudba mora biti
oddana v zapečateni ovojnici z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za javni razpis”.

4. Javno odpiranje ponudb bo 15. 3. 1996
ob 12. uri, v sobi za zdravstveno prosveto
ZD Domžale.

5. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 30 dni od dneva zaključka razpisa.

Zdravstveni dom Domžale

Ob-403

Kmetijska zadruga Rakitje, Lipa, Obči-
na Beltinci, razpisuje skladno s 1., 2. in 3.
členom odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvajanje del na urejanju in

utrjevanju poljskih poti na območju KO
Lipa

I. Naročnik in opis razpisanih del
Naročnik: Kmetijska zadruga Rakitje, Li-

pa.
Dela se bodo izvajala na poljskih poteh

na območju KO Lipa.
Predmet razpisa je naslednje delo:
1. urejanje poljskih poti in utrjevanje.
Predvidena vrednost del je 6,000.000

SIT.
II. Vsebina ponudb
1. Cena za efektivne strojne ure za izva-

janje postavke 1.
2. Cena za m3 dobavljenega in vgrajene-

ga gramoza (z valjanjem) za utrditev poti.
3. Začetek in dokončanje del.
4. Plačilni pogoji.
5. Veljavnost ponudbe.
6. Podatke, v skladu z določbami odred-

be o postopku za izvajanje javnega razpisa
za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
28/93).

III. Rok oddaje ponudb – 15 dni po obja-
vi v Uradnem listu RS. Pričetek roka je prvi
naslednji dan po objavi in poteče 15. dan ob
12. uri.

IV. Način oddaje ponudb
Ponudbe morajo biti oddane v razpisa-

nem roku v zaprti kuverti po pošti ali oseb-
no, na naslov: Kmetijska zadruga Rakitje,
Lipa 135, Beltinci.

Na kuverti je obvezna oznaka “Ponudba
– Lipa, ne odpiraj!” in točen naslov ponud-
nika.

V. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo prvi naslednji de-

lovni dan po poteku roka oddaje ponudb, ob
12. uri, v sejni sobi Zadružnega doma Lipa,
Lipa 134.

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri izva-
jalca najpozneje v roku 8 dni po odpiranju
ponudb.

VI. Merila za izbiro izvajalcev
Komisija bo pri izbiri izvajajalca med

drugim upoštevala naslednje pogoje: refe-
rence pri izvajanju tovrstnih del, plačilni
pogoji in roki izvedbe.

VII. Rok izvedbe del
Dela se bodo predvidoma izvajala od

aprila do junija 1996.
VIII. Ostali pogoji
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Vsa ostala pojasnila v zvezi z razpisom
dobite tretji in četrti delovni da po objavlje-
nem javnem razpisu, pri Bojnec Jožetu, inž.
agr., tel. 069/42-603.

Na istem naslovu dobite proti plačilu ma-
terialnih stroškov tudi vso razpisno doku-
mentacijo.

Oddaja del je pogojena s pridobitvijo fi-
nančnih sredstev MKG Republike Slovenije.

Zato si naročnik pridržuje pravico spre-
membe rokov oddaje del, kakor tudi obsega
del.

Kmetijska zadruga Rakitje

Ob-404

V skladu z odredbo o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Občina
Škofja Loka objavlja

javni razpis
za strokovno vodenje in nadzor pri

gradnji plinskega in kanalizacijskega
omrežja ter obnovo in rekonstrukcijo
lokalnih in krajevnih cest na območju

Občine Škofja Loka
1. Investitor: Občina Škofja Loka, oziro-

ma Občina Škofja Loka v soinvestitorstvu s
krajevnimi skupnostmi.

2. Predmet razpisa: strokovno vodenje in
nadzor pri gradnji:

– plinskega omrežja, pripravljalna, grad-
bena, strojna in ostala dela,

– kanalizacijskega omrežja, pripravljal-
na, gradbena, strojna in ostala dela,

– obnovi ter rekonstrukciji lokalnih in
krajevnih cest, pripravljalna, gradbena,
strojna in ostala dela,

na območju Občine Škofja Loka v letih
1996, 1997 in 1998.

3. Okvirna vrednost del:
– plinsko omrežje ca. 50,000.000 SIT/le-

to,
– kanalizacijsko omrežje ca. 50,000.000

SIT/leto,
– obnova in rekonstrukcija lokalnih in

krajevnih cest ca. 110,000.000 SIT/leto,
po sprejetih programih za vsako leto po-

sebej.
4. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– ponudbena cena,
– reference,
– strokovna usposobljenost izvajalca ozi-

roma kadrovsko zasedbo,
– plačilni pogoji (popusti, fiksnost cen),
– kompletnost ponudbe.
5. Vsi, ki želijo sodelovati v razpisu, mo-

rajo v razpisnem roku predložiti pisno po-
nudbo za del ali celoten sklop razpisanih
del.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ponudbeno ceno,
– plačilne pogoje,
– reference ponudnika,
– spisek pooblaščenih oseb za vodenje

nudenih del,
– izjavo ponudnika, da sme določena de-

la oddati podizvajalcu le na podlagi pisnega
soglasja naročnika,

– izjavo ponudnika, da soglaša s tem, da
najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugod-
nejši.

6. Ponudbe morajo biti izdelane ločeno
za posamezno vrsto del.

7. Pogodbo bo možno skleniti za kom-
plet razpisanih del ali ločeno po vrstah del.

8. Rok  za  oddajo  ponudb:  20  dni  od
dneva objave v Uradnem listu RS (oziroma
do 1. naslednjega delovnega dne, če pride
20. dan na soboto ali nedeljo), do 13. ure,
na vložišču Občine Škofja Loka, Poljanska
cesta 2. Ponudbe morajo biti oddane v za-
prti kuverti z oznako “Ne odpiraj! Ponud-
ba za strokovno vodenje in nadzor”.

9. Odpiranje ponudb bo istega dne ob
13.15, v prostorih Občine Škofja Loka, Po-
ljanska cesta 2 (1. nadstropje).

10. Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene ponudbe komisija ne bo obrav-
navala in bodo zavrnjene.

11. Pri odpiranju ponudb morajo imeti
predstavniki ponudnikov pisna pooblastila
za zastopanje.

12. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Škofja Loka

Št. 96 Ob-405

Center za socialno delo Maribor, Dvora-
kova ulica 5, objavlja na podlagi odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za dobavo in montažo pisarniške opreme

1. Predmet razpisa je dobava in montaža
pisarniške opreme po seznamu in dobava in
montaža telefonske centrale.

2. Naročnik: Center za socialno delo Ma-
ribor, Dvorakova ulica 5.

3. Orientacijska vrednost opreme znaša
3,000.000 SIT.

4. Predviden rok izvedbe: 15. 3. 1996.
5. Ponudniki lahko dobijo podrobnejše

podatke o predmetu razpisa in popis željene
opreme (seznam) pri Zorec Petri v Centru
za socialno delo Maribor, vsak dan v času
trajanja razpisa, med 11. in 12. uro.

6. 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 potrdilo o registraciji
podjetja.

7. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– reference ponudnika,
– kompletnost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– funkcionalnost opreme,
– druge ugodnosti, ki jih ponudi ponudnik.
8. Ponudbe z zahtevano dokumentacijo z

oznako “Ne odpiraj – javni razpis za dobavo
in montažo opreme” je potrebno predložiti
10 dni po objavi razpisa na naslov: Center za
socialno delo Maribor, Dvorakova ul. 5.

9. Javno odpiranje ponudb bo prvi delov-
ni dan po izteku roka na sedežu Centra ob 12.
uri. Zastopniki ponudnikov morajo imeti pri
odpiranju ponudb pisna pooblastila.

10. O izidu razpisa bodo ponudniki ob-
veščeni v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.

Center za socialno delo
Maribor

Št. 12/96 Ob-406

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za področje
komunalno-cestnega gospodarstva za

območje Občine Šentilj za obdobje
1996–1998

I. Investitor je Občina Šentilj.
1. Predmet razpisa je predhodno ugotav-

ljanje sposobnosti izvajalcev za opravljanje
naslednjih storitev:

– investicije in investicijsko vzdrževa-
nje komunalnih objektov in naprav novo-
gradnje, rekonstrukcije, modernizacije in
obnove nizkogradbenih objektov, kot so: ce-
ste, kanalizacije, odvodnjavanje, oporni in
podporni zidovi, plazovi, propusti, brežine,
mostovi ter ostali komunalni objekti.

2. Vrednost posameznih storitev se bo
določila naknadno ob zbiranju ponudb za
posamezne storitve.

3. Dela se bodo izvajala v obdobju 1996
do vključno 1998.

II. Razpisni pogoji
1. Izvajalec, ki želi sodelovati na jav-

nem razpisu, mora predložiti naslednje po-
datke in izjave:

– ime in naslov ponudnika,
– listino o registraciji in odločbo za

opravljanje razpisanih storitev,
– seznam strokovnih kadrov s potrebni-

mi pooblastili,
– referenčne podatke o izvajanju tovrst-

nih del,
– izjavo, da bo izstavil ponudbo za izva-

janje del, če mu bo priznana sposobnost,
– dokaz o finančni sposobnosti.
2. Vse podrobnejše informacije v zvezi z

javnim razpisom dobite na Občini Šentilj, Od-
delek za komunalno gospodarstvo in okolje.

3. Kompletno ponudbo z oznako “Javni
razpis – investicije in investicijsko vzdrže-
vanje, Ne odpiraj” je treba poslati na na-
slov: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.

4. Ponudbe je treba dostaviti najpozneje
v osmih dneh po objavi v Uradnem listu RS.

5. Ponudbe za izvajanje del se bodo zbi-
rale le od posameznikov, ki jim bo priznana
sposobnost po tem razpisu.

6. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan ob 13. uri po roku za dostavo po-
nudb, v prostorih Občine Šentilj.

7. O izidu javnega razpisa bodo ponud-
niki obveščeni najpozneje v 15 dneh po pre-
teku roka za oddajo ponudb.

Št. 12/96 Ob-407

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93), odredbe o spre-
membi odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 19/94) Občina Šentilj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca razvojnega projekta
CRPOV in priprave projekta CRPOV v

Krajevni skupnosti Ceršak
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1. Investitor je Občina Šentilj (KS Cer-
šak).

2. Predmet razpisa:
– izdelava razvojnega projekta CRPOV

za Krajevno skupnost Ceršak, v skladu s
programsko dispozicijo Občine Šentilj in
obvezno vsebino programa CRPOV, ter na-
vodili Ministrstva za kmetijstvo, gozdars-
tvo in prehrano.

3. Orientacijska vrednost: 2,600.000 SIT.
4. Rok izvedbe:
pričetek: marec 1996,
končanje: september 1996.
5. Merila za izbiro izvajalca:
– cena in plačilni pogoji,
– strokovnost in reference ponudnika,
– sodelovanje strokovnih služb pri zbi-

ranju dokumentacije,
– rok izvedbe,
– poznavanje terena,
– druge ugodnosti, ki jih nudi izvajalec.
6. Naročnik ni dolžan podpirati pogodbe

z nobenim ponudnikom v primeru previso-
kih cen ali zaradi izpada sofinanciranja s
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

8. Ponudbe na javni razpis pošljete do
vključno 8. dne po objavi v Uradnem listu
RS, na sedež Občine Šentilj, Šentilj 69, Šen-
tilj, v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
razvojni program CRPOV”.

9. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po roku za oddajo ponudbe ob 12. uri, na
sedežu Občine Šentilj.

10. Ponudniki, ki želijo sodelovati na
javnem natečaju, morajo pripraviti ponudbe
na način, ki je določen v odredbi o pogojih
in načinu javnega razpisa za oddajo del, ki
se financirajo iz proračuna.

11. O izidu razpisa bomo ponudnike ob-
vestili v roku 10 dni od dneva odpiranja.

12. Ponudniki lahko dobijo dodatne in-
formacije na Oddelku za komunalno gospo-
darstvo Občine Šentilj.

Občina Šentilj

Ob-408

Javni razpis
za nabavo osebnega avtomobila

Naročnik: Občina Sežana.
Predmet razpisa: osebni avtomobil z na-

slednjo opremo:
1. motor z gibno prostornino okrog 2000

ccm,
2. zavore z ABS sistemom,
3. vgrajeno klima napravo,
4. najmanj na voznikovi strani varnost-

no blazino (air bag),
5. centralno zaklepanje, električno dvi-

govanje stekel in električno nastavitvijo og-
ledal,

6. vgrajen varnostni sistem za vžig mo-
torja s kodo,

7. orientacijska vrednost vozila
4,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudbe:
– prevzem starih vozil po sistemu staro

za novo,
– najugodnejše razmerje med nabavno

ceno novega vozila in odkupom starih vo-
zil, kakor tudi druge finančne ugodnosti,

– kakovost,
– boljše tehnične specifikacije,
– dobavni rok.

8. Vsa pojasnila za izdelavo ponudbe
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel.
067/72-221.

9. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

10. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sežana,
Partizanska 4, Sežana, z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba”.

Stroške priprave ponudb nosijo ponud-
niki sami.

11. Odpiranje ponudb bo dva dni po po-
teku roka za oddajo ponudb ob 9. uri, v
pisarni župana, oziroma prvi delovni dan,
če rok za odpiranje pade na soboto, nedeljo
ali praznik.

12. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija.

13. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odpiranju ponudb.

Občina Sežana

Št. 14/4-96 Ob-417

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, 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 nakup računalniške opreme

1. Naročnik: Občina Moravske Toplice,
Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice.

2. Predmet razpisa je nakup naslednje ra-
čunalniške opreme:

a) za potrebe občinske uprave
6 kom računalnik Pentium 100 Mhz,

EIDE na plošči, 16 MB RAM 72pin, VGA
1MB PCI, Disk WD 850 MB, 1.44MB 3.5”
disketni pogon, monitor PHILIPS 14B LR
NI, ohišje Mini Tower, tipkovnica CHER-
RY G83, miška, MS DOS + WINDOWS
3.1 EE, 3 kom tiskalnik HP LJ 5L; 1 kom
Multimedija komplet; 1 kom WORD 6.0a
SLO

b) za potrebe osnovnih šol
17 kom računalnik 486DX PCI, EIDE na

plošči, 4MB RAM 72pin, VGA 1MB PCI,
Disk WD, 1.44MB 3,5” disketni pogon, mo-
nitor PHILIPS 14c, ohišje Mini Tower, tip-
kovnica, miška, MS DOS + WINDOWS
3.1EE, 3 kom tiskalnik HP LJ 5L; 3 kom
Multimedija komplet; 2 kom tiskalnik HP
DJ 660c; 4 kom avtomatski preklopnik 4X1

Orientacijska vrednost opreme pod tč. a)
1,100.000 SIT

Orientacijska vrednost opreme pod tč. b)
2,100.000 SIT

3. Rok dobave opreme je 30 dni po skle-
nitvi pogodbe.

4. Vsaka ponudba mora biti opremljena
v skladu z 12. členom zgoraj navedene
odredbe.

5. Merila za izbor ponudnikov so:
– reference ponudnika, servis, garancij-

ska doba, rok dobave, cena, plačilni pogoji
in drugo.

6. Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe obsega nakupa.

7. Rok oddaje ponudb je 15 dni po obja-
vi razpisa, poštno priporočeno na naslov:
Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3,
Moravske Toplice ali osebno v tajništvu ob-
čine v delovnem času občinske uprave na
istem naslovu.

8. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ponudba za računalniš-
ko opremo - ne odpiraj!”

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 12. marca 1996 ob 10. uri v prostorih
Urada občine Moravske Toplice, Kranjčeva
ul. 3 v Moravskih Toplicah.

10. Podrobnejše informacije dobijo po-
nudniki na Uradu občine Moravske Topli-
ce, tel. št. 069 48 765.

11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Št. 14/4-96 Ob-418

Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
Moravske Toplice, 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 čiščenje prostorov

1. Predmet razpisa je čiščenje pisarniš-
kih prostorov Urada Občine Moravske To-
plice v Moravskih Toplicah, Kranjčeva ul.
3.

2. Delo bo potrebno opravljati vsak de-
lovni dan, razen ob sobotah, po potrebi pa
tudi ob dela prostih dnevih.

3. Velikost prostorov, ki jih bo potrebno
čistiti znaša 315 m2.

4. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– ponudbena cena, reference in drugo.
5. Rok za oddajo ponudb je 15 dni po

objavi razpisa na naslov: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice
ali osebno v tajništvu občine v delovnem
času občinske uprave na istem naslovu.

6. Pisne ponudbe je treba oddati v zaprti
ovojnici z oznako: “Ponudba za čiščenje
prostorov - ne odpiraj!”

7. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
dne 12. marca 1996 ob 8. uri v prostorih
Urada občine Moravske Toplice, Kranjčeva
ul. 3 v Moravskih Toplicah.

8. Podrobnejše informacije dobijo po-
nudniki na Uradu občine Moravske Topli-
ce, tel. št. 069 48 765.

9. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Občina Moravske Toplice

Št. 23/96 Ob-409

Na podlagi 36. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, v
nadaljevanju: zakon) in 19. člena statuta Ob-
čine Radenci (Ur. l. RS, št. 52/95, v nadalje-
vanju: statut) ter 16. člena odloka o oskrbi
prebivalstva s plinom v Občini Radenci (Ur.
l. RS, št. 2/96, v nadaljevanju: odlok) v
zvezi z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93 in 19/94, v nadaljevanju:
odredba) Občinski svet občine Radenci, ob-
javlja

javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo in
upravljanje omrežja za distribucijo

zemeljskega plina ter oskrbo
prebivalstva z zemeljskim plinom v

Občini Radenci
kakor sledi:
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1. Koncedent: Občina Radenci.
2. Predmet razpisa: izbira koncesionarja

za podelitev koncesije za:
a) izgradnjo in upravljanje omrežja, za

distribucijo zemeljskega plina končnim po-
rabnikom, v nadaljevanju: omrežje, ter

b) oskrbovanje z zemeljskim plinom pre-
bivalstva in drugih neindustrijskih končnih
porabnikov na področju Občine Radenci, v
nadaljevanju: oskrba s plinom.

3. Lokacija omrežja: v skladu z odlokom
o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij
Gornja Radgona in Radenci (Ur. l. RS, št.
75/94), na območju Občine Radenci.

4. Posebni pogoji: za pridobitev konce-
sije iz 2. točke tega razpisa mora ponudnik
izpolnjevati in izkazati naslednje pogoje:

– da je pravna oseba s sedežem v Repub-
liki Sloveniji – priložiti overjen celoten iz-
pis iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni;

– da ima registrirano dejavnost za distri-
bucijo zemeljskega plina po sistemu plino-
voda za široko porabo ter da ima upravno
odločbo, da izpolnjuje pogoje za opravlja-
nje te dejavnosti;

– da pripravi in predloži študijski elabo-
rat, ki mora poleg ostalega vsebovati: pros-
torski prikaz (shemat) omrežja, pomembnej-
še sestavne dele tega tehničnega sistema,
vrednost celotnega omrežja, natančen čas
gradnje, plan financiranja investicije po vi-
rih in dinamiki sredstev, podrobne splošne
pogoje za upravljanje in vzdrževanje omrež-
ja in podrobne splošne pogoje za poslova-
nje s porabniki: sklepanje pogodb za oskrbo
z zemeljskim plinom, vključno s kalkulaci-
jo prodajne cene na odjemnem mestu pri
porabniku po standardni merski enoti in dru-
ge pogoje tega poslovanja;

– da predloži referenčno listo z lastno
obrazložitvijo in časovno opredelitvijo re-
ferenc;

– da zagotovi prvovrstno garancijo za
dobro izvršitev posla, ki je operativna na
prvi poziv ter z navedbo garanta in njegovih
referenc ter z njegovo izjavo;

– dokaze, da bo zagotovil vsa finančna
in tehnična sredstva ter prvovrstne kadrov-
ske pogoje za pravočasno izgradnjo omrež-
ja, njegovo upravljanje in vzdrževanje ter
redno in pravilno oskrbo porabnikov z ze-
meljskim plinom;

– da priloži soglasje dobavitelja zemelj-
skega plina glede količine in kakovosti ter
stabilnosti dobav plina v omrežje;

– podrobno opredelitev načinov in/ali
standardov za ugotavljanje kakovosti oskr-
be porabnikov z zemeljskim plinom iz
omrežja;

– podrobne opredelitve resnih ugodnosti
in koristi, ki jih ponudnik nudi in trajno
zagotavlja koncedentu in/ali končnim po-
rabnikom zemeljskega plina iz omrežja;

– navedbo oseb, ki po poslovodni in stro-
kovni plati osebno odgovarjajo za pravil-
nost in celovitost ponudbe z izjavo, da so te
osebe skupno ali posamično na poziv kon-
cedenta pripravljene razložiti in utemeljiti
posamezne strokovne rešitve in ponudbe,
vse pa na stroške ponudnika;

– da priloži BON – obrazca št. 1, 2 in 3,
ki ne bodo starejši od deset dni.

5. Obseg in trajanje koncesije: koncesija
po tem razpisu bo podeljena za dobo 29
koledarskih let, ki teče od 1. januarja na-

slednjega leta po letu v katerem bo izdano
uporabno dovoljenje za obratovanje omrež-
ja.

Na podlagi koncesije izbrani koncesio-
nar bo pridobil pravico in/ali dolžnost ter
obveznost:

a) da samostojno in na svoje stroške
zgradi celotno omrežje kot samostojen in
celovit tehnični in tehnološki sistem za os-
krbo porabnikov z zemeljskim plinom;

b) da samostojno in na svoje stroške
vzdržuje in posodablja omrežje pod a) zme-
raj v brezhibnem obratovalnem stanju;

c) da samostojno in neposredno ter ob
lastnem poslovnem tveganju upravlja omrež-
je pod 2, kot tehnični sistem in s tem opravlja
kot svojo glavno registrirano dejavnost pra-
vilne in kakovostne ter stabilne oskrbe konč-
nih porabnikov z zemeljskim plinom tudi v
neugodnih pogojih poslovanja;

d) da zagotovi stabilno, resno in redno
dobavo zemeljskega plina za potrebe poslo-
vanja omrežja od svojega dobavitelja;

e) da po splošnih pogojih poslovanja
omrežja samostojno in v svojem imenu in
za svoje koristi s končnimi porabniki sklepa
pogodbe o dobavi plina po omrežju, pod
enakimi pogoji, ter z opredelitvijo prime-
rov, da porabniku ustavi dobavo plina za
določen čas;

f) koncesionarju bo zagotovljena poslov-
na ekskluziviteta koncesije v času koncesij-
ske dobe od strani koncedenta;

g) širitve distribucijskega omrežja po ča-
sovni dinamiki sprejeti ob sklenitvi pogod-
be;

h) zagotovitve prednosti do nadaljnjega
podaljševanja koncesije ob enakih drugih
pogojih pred tretjimi osebami.

Splošni pogoji poslovanja koncesionarja
pri sklepanju pogodb s porabniki in oskrbo-
vanju le-teh z zemeljskim plinom, vključno
z metodologijo oblikovanja prodajne cene,
plačilnih pogojev, pogoji za začasno ustavi-
tev dobav in drugih pogojih tega poslovanja
so kot sestavni del priloga koncesijske po-
godbe in sestavni del ponudbe.

6. Posebne zahteve za ponudbo: ponud-
ba mora vsebovati, poleg navedenega pod
Ad.4), zgoraj, še vse druge elemente in po-
datke, ki jih določa 12. člen odredbe.

7. Osnovne podatke v pisni obliki v zve-
zi s predmetom razpisa prejmejo potencial-
ni ponudniki na sedežu koncedenta v Ra-
dencih, proti plačilu 20.000 SIT.

Kontaktna oseba je Kuhar Franc, dipl.
inž. Slovenska 25, Murska Sobota, tel.
069/21-569.

8. Kriteriji za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– stopnja specialne usposobljenosti za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet konce-
sije;

– reference in splošni poslovni ugled;
– finančna sposobnost za realizacijo pro-

grama ter zanesljivost garancij;
– velikost omrežja, ki se primarno vklju-

či v program ter število porabnikov;
– kakovost in ekonomičnost ter zaneslji-

vost ponujenih tehničnih rešitev sistema;
– ugodnost ponujenih splošnih pogojev

poslovanja s porabniki plina glede pravne
varnosti, ravni in načina oblikovanja cen
priključkov porabnikov in cen plina po mer-
ski enoti;

– obseg ugodnosti in ponujene koristi
koncedentu;

– število in struktura predvidenih zapo-
slitev delavcev s področja Občine Radenci,

– splošna usposobljenost, reference in
poslovni ugled predvidenega projektanta si-
stema omrežja, ter izvajalca del;

– ponujeni rok za začetek gradnje in za
dokončanje omrežja in začetek obratovanja
sistema;

– celovitost ponudbe.
Vrstni red kriterijev je nepomemben.
Koncedent si pridrži pravico, da ne izbe-

re nobenega ponudnika.
Koncedent si pridrži pravico, v vsakem

primeru si izbrati nadzornika izgradnje
omrežja, projektanta in/ali izvajalca del pa
le, če to ne izvaja ponudnik v sklopu svoje
dejavnosti ali dejavnosti z njim statusno in
kapitalsko povezane družbe, v skladu s kri-
teriji iz tega razpisa, vse pa na stroške po-
nudnika oziroma koncesionarja.

Vse stroške v zvezi s tem mora ponudnik
zajeti v ceni gradnje celotnega omrežja.

9. Ponudniki morajo celovite ponudbe
poslati po pošti priporočeno, fizično le v eni
pošiljki, na naslov: Občina Radenci, Rad-
gonska c. 9, Radenci, v roku 60 koledarskih
dni, šteto od dneva objave tega razpisa v
Uradnem listu RS. Na ovitku mora biti po-
sebej in vidno zapisano: “Ne odpirati – po-
nudba za razpis”.

Opcijski rok znaša 60 koledarskih dni,
šteto od prvega naslednjega dneva po prete-
ku roka za oddajo ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo na sedežu kon-
cedenta v Radencih, v pisarni župana ob 12.
uri, v roku tri dni po preteku roka za oddajo
ponudb, če pa ta dan pade na soboto, nedeljo
ali državni praznik, ko se pri koncedentu ne
dela, potem pa prvi naslednji delovni dan.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa in eventualni izbiri ponudnika v opcij-
skem roku.

Ponudbe, ki ne bodo celovite, ne bodo
upoštevane in bodo vrnjene ponudniku.

10. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
koncesijsko pogodbo z vsemi prilogami s
koncedentom v roku 30 koledarskih dni po
prejemu obvestila o izbiri.

Pogodbo pripravi koncedent.
O elementih iz javnega razpisa in iz spre-

jete ponudbe se ni mogoče pogajati pri skle-
nitvi koncesijske pogodbe niti ni tega mo-
goče indirektno spreminjati pri elementih,
pri katerih bo pogajanje potekalo.

Občina Radenci

Št. 1.2-131/96 Ob-410

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS,št. 34/84 in 29/86), odredbe o
postopku javnega razpisa za oddajo javnih
del (Ur. l. RS, št. 28/93) Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

javni razpis
za izbiro izvajalca

A. Splošni pogoji:
1. Investitor: Slovenske železnice, d.d.,

Kolodvorska ulica 11, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: izdelava projekta

pnevmatske pošte na tovorni postaji Koper.
3. Čas del: 15. 3. 1996.
4. Orientacijska vrednost izdelave pro-

jekta: 300.000 SIT.
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5. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo

ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu
v prostorih tajništva Sekcije za promet Po-
stojna, Kraigherjeva 11, Postojna (tel.
067/21-397) štirinajst dni po objavi, vsak
delovnik od 8. do 10. ure.

Kupnina za razpisano dokumentacijo v
vrednosti 1.000 SIT mora biti nakazana na
žiro račun 50100-601-14744.

Dodatne informacije dobite pri Draganu
Karižu (tel. 067/21-397).

6. Ogled objekta
Štirinajst dni po objavi vsak delovnik od

8. do 10. ure na tovorni postaji Koper.
7. 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.
8. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je četrtek 29. 2.

1996 do 8.30 v tajništvu Sekcija za promet
Postojna, Kraigherjeva 11, Postojna.

Slovenske železnice bodo sklenile po-
godbo z izbranim(i) izvajalcem(i) za pred-
met razpisa iz točke 2.

9. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 29.

2. 1996 ob 9. uri v prostorih Sekcije za pro-
met Postojna, Kraigherjeva 11, Postojna.

10. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obvešče-

ni v roku 10 dni po javnem odpiranju po-
nudb.

Slovenske železnice, d.d.,
Promet

Št. 16/95 Ob-411

Narodna in univerzitetna knjižnica Ljub-
ljana in podjetje Imovina, d.o.o., po poobla-
stilu Mestna Ljubljane, Službe sklada stavb-
nih zemljišč, objavljata

javni razpis
za izbiro izvajalca za obnovo fasade

stavbe Narodne univerzitetne knjižnice,
Turjaška 1, Ljubljana

1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
šega ponudnika za izvajanje gradbenih in
obrtniških del pri obnovi fasade objekta iz
naslova.

2. Z izročitvijo ponudbe na podlagi tega
razpisa ponudnik pristaja na posebne pogo-
je, ki jih prejme skupaj z razpisnim gradi-
vom ter izraža svoj pristanek, da bo v
primeru, da bo kot najugodnejši ponudnik
izbran za izvajanje, sklenil za njihovo iz-
vedbo pogodbo po sistemu “funkcionalni
ključ v roke”.

3. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
gradivo osebno od dneva objave tega razpi-
sa dalje do vključno sedmega dne po objavi
vsak delovnik med 8. in 14. uro na naslovu:
Imovina, d.o.o., Trg MDB 14/II, Ljubljana.

4. Predmet razpisa so zidarska, klepar-
ska, slikopleskarska in restavratorska dela v
orientacijski vrednosti 38,000.000 SIT.

5. Predvideni rok pričetka za vsa dela je
1. 5. 1996, dela naj bi bila končana predvi-
doma do konca oktobra 1996.

6. Merila za izbiro najugodnejših ponudb
so:

6.1 usposobljenost ponudnika za izvaja-
nje ponudbenih del,

6.2 boniteta,
6.3 reference,
6.4 cena, vključno s prometnim davkom,
6.5 roki,
6.6 sposobnost prevzeti vsa razpisana de-

la na stavbi z večino lastne delovne sile.
7. Ponudbe je treba oddati najkasneje do

14. ure tridesetega dne po objavi tega razpi-
sa na naslov: Imovina, d.o.o., Trg MDB
14/II, Ljubljana. Za ponudbe poslane po po-
šti velja datum poštnega žiga, pod pogojem,
da so vročene naslovniku najkasneje tretji
dan po datumu, označenem na poštnem ži-
gu.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “ponudba – ne odpiraj –
NUK!”

Vsaki kuverti mora biti priložena prazna
frankirana kuverta z naslovom ponudnika
za pisno obvestilo o izidu razpisa. Ponudbi
morajo biti priloženi podpisani posebni po-
goji, ki jih ponudniki prejmejo skupaj z raz-
pisnim gradivom.

Ponudbeni predračuni morajo biti izde-
lani na razpisnem popisu, sicer so ponudbe
razveljavljene. Ponudbam morata biti prilo-
žena obrazca BON 1 in BON 2, in sicer v
originalu (ne fotokopija), ki ne sme biti sta-
rejša od 15 dni.

8. Odpiranje ponudb bo na Starem trgu
2, Ljubljana, v prostorih Ministrstva za zna-
nost in tehnologijo – Vodstvo izgradnje
UKL in prenove NUK, dne 1. 4. 1996 s
pričetkom ob 9. uri.

9. Ponudniki bodo o izidu javnega razpi-
sa obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.

10. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki
ne bodo v celoti skladne z razpisnimi pogo-
ji, ne bodo upoštevane.

Narodna in univerzitetna
knjižnica Ljubljana

Sklad stavbnih zemljišč
– po pooblastilu Imovina, d.o.o.

Ob-412

Fakulteta za računalništvo in informati-
ko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, Ljub-
ljana, objavlja v skladu z določili odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,št. 28/93 in
19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev in s

predhodnim ugotavljanjem
usposobljenosti

1. Naročnik: Fakulteta za računalništvo
in informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaš-
ka 25.

2. Predmet razpisa: predhodno ugotav-
ljanje usposobljenosti organizacij – dobavi-
teljev računalniške in merilne opreme, av-
dio vizualne opreme, klimatizacijskih na-
prav, pohištva, izvajalce gradbenih in inšta-
lacijskih del, pri investicijah v javni zavod.

3. Podatki, merila oziroma kriteriji za
ugotavljanje usposobljenosti dobaviteljev
so:

– ime (firma) in sedež ponudnika ter obra-
zec: Obvestilo o razvrstitvi po dejavnosti,

– dokazilo o registraciji za dejavnost, ki
je predmet ugotavljanja usposobljenosti,

– dosedanje reference z navedbo podat-
kov o obsegu in zahtevnosti dobavljene
opreme,

– podatki o finančni sposobnosti dobavi-
teljev opreme, ki pa ne smejo biti starejši od
30 dni,

– plačilni pogoji za dobavo opreme;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– opcija ponudbe,
– drugo – po lastni presoji ponudnikov.
4. Ponudniki morajo pisno potrditi, da

bodo pri vsakem razpisu pri svoji ponudbi
priložili izjave izbranih proizvajalcev opre-
me za kakovostno opremo oziroma materia-
le in zagotavljali rezervne dele.

5. Morebitna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko interesenti dobijo v dekanatu fa-
kultete (tel. 17-68-211), in sicer v petnajstih
delovnih dneh po objavi.

6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: dekanat Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
Ljubljana z oznako: “Ponudba – dobavitelji
opreme”.

7. Ponudnik mora v ponudbi navesti, da
se z navedenimi razpisnimi pogoji v celoti
strinja ter na podlagi pogojev daje svojo
ponudbo in soglasje, da bodo ti pogoji v
celoti sestavni del ponudbe.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
27. 3. 1996 ob 9. uri v sejni sobi fakultete.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti
ustrezno pisno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, ali pa bodo nepravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri – obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

13. Organizacije, ki bodo izbrane po raz-
pisu, bodo dobile pisno priznano usposob-
ljenost za dobavitelja opreme oziroma izva-
jalca del za potrebe fakultete. S tako prizna-
no usposobljenostjo bodo izbrane organiza-
cije pridobile neposredno možnost
sodelovanja pri razpisnih za dobavitelja
opreme oziroma izvajalca del za obdobje
enega leta od izdaje sklepa o priznanju us-
posobljenosti.

Fakulteta za računalništvo in
informatiko

Univerze v Ljubljani

Ob-413

Fakulteta elektrotehniko Univerze v
Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana, objavlja v
skladu z določili odredbe o postopku za iz-
vajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS,št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev in s

predhodnim ugotavljanjem
usposobljenosti

1. Naročnik: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25.
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2. Predmet razpisa: predhodno ugotav-
ljanje usposobljenosti organizacij – dobavi-
teljev računalniške in merilne opreme, av-
dio vizualne opreme, klimatizacijskih na-
prav, pohištva, izvajalce gradbenih in inšta-
lacijskih del, pri investicijah v javni zavod.

3. Podatki, merila oziroma kriteriji za
ugotavljanje usposobljenosti dobaviteljev
so:

– ime (firma) in sedež ponudnika ter
obrazec: Obvestilo o razvrstitvi po dejavno-
sti,

– dokazilo o registraciji za dejavnost; ki
je predmet ugotavljanja usposobljenosti,

– dosedanje reference z navedbo podat-
kov o obsegu in zahtevnosti dobavljene
opreme,

– podatki o finančni sposobnosti dobavi-
teljev opreme, ki pa ne smejo biti starejši od
30 dni,

– plačilni pogoji za dobavo opreme;
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– ocpija ponudbe,
– drugo – po lastni presoji ponudnikov.
4. Ponudniki morajo pisno potrditi, da

bodo pri vsakem razpisu pri svoji ponudbi
priložili izjave izbranih proizvajalcev opre-
me za kakovostno opremo oziroma materia-
le in zagotavljali rezervne dele.

5. Morebitna pojasnila v zvezi z razpi-
som lahko interesenti dobijo v dekanatu Fa-
kultete za elektrotehniko (tel. 17-68-211),
in sicer v petnajstih delovnih dneh po obja-
vi.

6. Ponudniki morajo dostaviti ponudbe z
vso potrebno dokumentacijo v zaprti ovoj-
nici na naslov: dekanat Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
Ljubljana z oznako: “Ponudba – ne odpi-
raj”.

7. Ponudnik mora v ponudbi navesti, da
se z navedenimi razpisnimi pogoji v celoti
strinja ter na podlagi pogojev daje svojo
ponudbo in soglasje, da bodo ti pogoji v
celoti sestavni del ponudbe.

8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS.

9. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
26. 3. 1996 ob 9. uri v sejni sobi Fakultete
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani,
Ljubljana, Tržaška 25.

10. Predstavniki ponudnikov, ki bodo nav-
zoči pri odpiranju ponudb, morajo predložiti
ustrezno pisno pooblastilo za zastopanje.

11. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravo-
časno, ali pa bodo nepravilno opremljene,
se ne bodo obravnavale in bodo vrnjene
ponudniku neodprte.

12. Ponudbe bo pregledala razpisna ko-
misija. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa – izbiri – obveščeni v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

13. Organizacije, ki bodo izbrane po raz-
pisu, bodo dobile pisno priznano usposob-
ljenost za dobavitelja opreme oziroma izva-
jalca del za potrebe fakultete. S tako prizna-
no usposobljenostjo bodo izbrane organiza-
cije pridobile neposredno možnost
sodelovanja pri razpisnih za dobavitelja
opreme oziroma izvajalca del za obdobje
enega leta od izdaje sklepa o priznanju us-
posobljenosti.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Št. 2.0.-507/96 Ob-414

Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 34/84) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo
javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93) s spre-
membami in dopolnitvami navedene odred-
be (Ur. l. RS, št. 19/94) Slovenske železni-
ce, d.d., objavljajo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca

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

2. Predmet razpisa
Izdelava lokacijske dokumentacije in pri-

dobitev lokacijskega dovoljenja za ukinitev
nivojskih križanj na progi Zidani Most-Šen-
tilj – odsek Celje–Grobelno.

3. Rok za izdelavo je pet mesecev.
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:

6,000.000 SIT.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-

nejo ponudniki, ob predložitvi potrdila o
plačilu kupnine, v prostorih Slovenskih že-
leznic, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana, so-
ba 212 pri Ireni Zore (tel. 061/13-13-144,
int. 24-71) od objave do 6. 3. 1996 med 9. in
11. uro. Kupnina za razpisno dokumentaci-
jo v vrednosti 5.000 SIT mora biti nakazana
na račun št. 50100-601-7014744.

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

nudijo:
– krajši rok izvedbe,
– boljše reference (izdelava večjega šte-

vila istovrstnih ali podobnih projektov),
– ugodnejše finančne pogoje,
– druge ugodnosti, ki jih nudijo naročniku.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne iz-

bere najcenejšega ponudnika.
7. Oddaja ponudb
Rok za oddajo ponudb je 12. 3. 1996 do

9.30 v tajništvu Infrastrukture, soba 205,
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Ko-
lodvorska 11.

8. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996

ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic,
d.d., Ljubljana, Kolodvorska 11 (steklena
dvorana). Upoštevane bodo le tiste ponud-
be, ki bodo oddane pravočasno in bodo iz-
polnjevale vse zahteve iz razpisne doku-
mentacije.

9. Obvestilo o izboru
O izboru bodo ponudniki pisno obveščeni

v roku 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
Slovenske železnice, d.d.,

Infrastruktura

Ob-450

Javni razpis
za nabavo herbicidov za zatiranje

plevela na progah SŽ nabava herbicidov
za leto 1996/97

1. Predmet razpisa: herbicidi za zatira-
nje plevela za na progah SŽ.

2. Specifikacija in količina:
A) Glifosat (Roundap, Cidokor ali

Boomefekt), kol. 12.000 l,
B) Glufosinat (Basta – 15), kol. 4.000 l.
3. Pariteta cene: fco naloženo po posa-

meznih nahajališčih.
4. Veljavnost ponudbe 60 dni od dneva

odpiranja ponudb. Dobava sukcesivno od

15. aprila 1996. Prva dobava 10 dni od pod-
pisa pogodbe ali po dogovoru.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– kvalitetno blago v skladu z registracijo
za Republiko Slovenijo,

– embalaža: 50 l pvc posode – atestirane,
– skladiščenje blaga v ustreznem skla-

dišču za dobo enega leta,
– dostava blaga na željeno železniško po-

stajo po terminskem planu tretiranja,
– strokovno pomoč dipl. agronoma v ča-

su tretiranja (nadzor, kontrola),
– reference,
– druge ugodnosti v ponudbi.
6. Ponudniki morajo poslati ponudbe v

zaprti ovojnici z navedbo: “Javni razpis za
nabavo herbicidov – Ne odpiraj” na naslov:
Slovenske železnice, d.d., Materialno po-
slovanje, Trg OF 7, Ljubljana.

Na ovojnici mora biti točen naslov po-
nudnika. Nepravilno opremljene ovojnice
bomo vrnili ponudniku. Za pravočasno se
šteje tista ponudba, ki bo prispela na nave-
deni naslov osemnajsti dan (12. 3. 1996) do
14. ure po objavi v Uradnem listu RS.

7. Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1996
v prostorih Slovenskih železnic, stekleni dvo-
rani, Kolodvorska 11, Ljubljana, ob 9. uri.

Predstavniki ponudnikov se na odpira-
nju izkažejo s pismenim pooblastilom.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 7
dneh po javnem odpiranju ponudb. Naroč-
nik si pridržuje pravico, da izbire ne izvrši.

8. Dodatne informacije dobijo zaintere-
sirani na tel. 061/13-13-144, int. 47-44, La-
zič Miomir.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-449

ACRONI, d.o.o., C. železarjev 8, Jeseni-
ce, objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb

Predmet razpisa je zbiranje ponudb za
dobavo in montažo opreme ter nudenje go-
stinskih storitev v restavraciji uprave
ACRONI, d.o.o.

Naročnik zagotavlja neopremljene pro-
store z možnostjo priključkov za elektriko,
vodo, ogrevanje, kanalizacijo in telefon.

Predvideni rok za pričetek obratovanja
restavracije je junij 1996.

Ponudnik zagotovi opremo za restavra-
cijo s 70 in 30 sedeži, kuhinjo, skladišče in
pomožne prostore. Gostinske storitve bodo
obsegale nudenje 150 malic na dan, tople in
hladne napitke po poslovnih prostorih, po-
slovna kosila in organizacijo internih prire-
ditev po dogovorjenem programu.

Ponudniki naj v ponudbi navedejo ob-
seg, cene ter pogoje za opremljanje in obra-
tovanje restavracije ter nivo kvalitete stori-
tev z okvirnimi cenami. K ponudbi naj bodo
priložene tudi boniteta in reference ponud-
nika.

Ponudniki lahko dodatne informacije do-
bijo na tel. 064/861-441, interno 27-14 ali
26-26.

Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati
v roku 10 dni po objavi do 12. ure, na na-
slov SŽ ACRONI, d.o.o., C. železarjev 8,
Jesenice, v zaprti kuverti z oznako “Ponud-
ba restavracija – Ne odpiraj!”.
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Ponudbe bo odpirala in ocenila komisija
naročnika.

Rezultati razpisa bodo ponudnikom spo-
ročeni v 30 dneh po objavi razpisa.

ACRONI, d.o.o.

Ob-437

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93, 19/94 in 41/95),
zakona o graditvi objektov, uredbe o finanč-
nih intervencijah za celostno urejanje pode-
želja in obnovo vasi za leto 1996 (Ur. l. RS,
št. 41/95) in po pooblastilu Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ob-
javlja Namakalna zadruga Gajevci-Place-
rovci, Gajevci 37, Gorišnica

javni razpis
za izbiro izvajalca del na namakalnem

cevovodu namakalnega sistema Gajevci
– II. faza

1. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

2. Predmet razpisa: izvedba namakalne-
ga cevovoda za namakalni sistem Gajevci –
II. faza, ki obsega naslednja dela:

1. nabavo materiala,
2. zemeljska dela,
3. gradbena in montažna dela,
4. izdelava katastra objektov nama-

kalnega sistema Gajevci.
3. Razpisna dokumentacija bo na voljo

od 26. do 29. 2. 1996, od 8. do 12. ure, pri
predstavniku Namakalne zadruge Gajevci,
Janku Bezjaku, Gajevci 17b, Gorišnica.

Stroške razpisne dokumentacije v višini
15.000 SIT je potrebno pred dvigom doku-
mentacije poravnati na žiro račun Namakal-
ne zadruge št. 52400-601-41885.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
le s predložitvijo dokazila o plačilu razpi-
sne dokumentacije.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 56,000.000 SIT.

5. Pričetek del je takoj po podpisu po-
godbe, najkasneje 30 dni po izbiri izvajalca.

Rok dokončanja razpisanih del od tč. 1.
do 3. je 45 dni po podpisu pogodbe.

Rok dokončanja del pod tč. 4. pa 15 dni
po končanju del iz tč. 1. do 3.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– roki,
– cena,
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

pogodbenih del,
– predhodne reference o kvalitetni izved-

bi podobnih del,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in opcija ponudbe,
– zavarovanja za izpolnitev obveznosti.
8. Rok za oddajo ponudb je 30 dni od

dneva objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure, na naslov: Namakalna zadruga Gajev-
ci-Placerovci, Gajevci 37, Gorišnica.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti s pripisom: “Ne odpiraj, ponudba”.

9. Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 12. uri, v prostorih Občine Gorišnica.

10. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku 15 dni po odpira-
nju ponudb.

Namakalna zadruga
Gajevci-Placerovci

Ob-438

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih del
(Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Obči-
na Tržič

javni razpis
za izbiro izvajalca za izdelavo sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana

Občine Tržič ter prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Tržič

1. Naročnik: Občina Tržič.
2. Predmet razpisa je izdelava sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in družbenega plana Občine Tržič ter
sočasna sprememba in dopolnitev prostor-
skih ureditvenih pogojev za območje Obči-
ne Tržič.

Spremembe in dopolnitve planskih do-
kumentov bodo obsegale dopolnitve, ki bo-
do temeljile na naslednjih vsebinskih pou-
darkih:

– preveritev planiranih območij za pose-
litev,

– uskladitev mej med gozdnimi, kmetij-
skimi in stavbnimi zemljišči,

– preveritev razvrstitve gozdov in uskla-
ditev z varovalnimi območji (poenotenje
gozdov posebnega pomena z naravovars-
tvom in varstvom voda),

– uskladitev vodnih virov in novih zava-
rovanj na podlagi posebne študije, ki pa ni
predmet tega razpisa,

– uskladitev varstva dediščine in kme-
tijstva ter preveritev melioracij,

– preveritev prometa,
– proučitev komunalnega opremljanja,
– proučitev pobud občanov in podjetij.
Sočasno naj se na osnovi predvidenih

sprememb in dopolnitev dolgoročnega in
družbenega plana Občine Tržič usklajujejo,
dopolnjujejo oziroma spreminjajo tudi pro-
storski ureditveni pogoji, ki veljajo za ob-
močje Občine Tržič.

Grafični del planskih dokumentov mora
biti prikazan na kartah TTN in PKN v meri-
lu 1:5000 oziroma na kartah TK 1:25000.

3. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (podjetje oziro-

ma ime ponudnika, naslov, telefon, telefaks,
kopijo registracije podjetja, navedbo direk-
torja in odgovornega nosilca za izvedbo na-
loge, odgovorno osebo za tomlačenje po-
nudbe),

– vsebino ponudbenega dela, način izva-
janja naloge in postopkov,

– skupino strokovnih sodelavcev, ki bo
izvajala nalogo (z navedbo zunanjih sode-
lavcev),

– roke za izvedbo naloge, ceno in plačil-
ne pogoje,

– reference nosilca naloge in delovne
skupine.

4. Predviden začetek dela na nalogi je v
marcu 1996 (po podpisu pogodbe), rok za
oddajo osnutka sprememb in dopolnitev dol-
goročnega in družbenega plana ter spre-
memb in dopolnitev prostorskih ureditvenih
pogojev je 1. 9. 1996.

5. Orientacijska vrednost razpisane na-
loge je 3,700.000 SIT.

6. Investitor si pridržuje pravico spre-
meniti obseg del glede na razpoložljiva
sredstva za izvedbo naloge.

7. Merila za izbor ponudnika so: kvalite-
ta ponudene vsebine, strokovnost in refe-
rence, rok izvedbe, cena in plačilni pogoji.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno naj-
ugodnejša.

8. Pisne ponudbe je treba dostaviti do
12. 3. 1996 do 12. ure, na naslov: Občina
Tržič – Urad za prostor in okolje, Trg svo-
bode 18, Tržič, v zapečateni ovojnici, s pri-
pisom: “Ne odpiraj – ponudba za dopolni-
tve plana in PUP”.

Ponudbe, ki bodo prispele na sedež Ob-
čine Tržič po roku iz 8. točke, se ne bodo
upoštevale in se bodo vrnile ponudniku
neodprte.

9. Ponudniki prejmejo pojasnila v zvezi
z razpisom na Uradu za prostor in okolje
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič, tel.
064/50-195, kontaktna oseba Aneta Šolar.
Posredovanje podrobnejših informacij in og-
led veljavnih prostorskih aktov Občine Tr-
žič bo možen ob plačilu kotizacije v znesku
75.000 SIT na žiro račun Občine Tržič, št.
51520-630-50134, dne 5. in 6. 3. 1996 od 9.
do 12. ure, na Uradu za prostor in okolje
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič.

10. Odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996 ob
13. uri, v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg
svobode 18, Tržič. Vsi ponudniki so vablje-
ni na odpiranje ponudb.

11. Občina Tržič bo v roku 10 dni od
dneva odpiranja ponudb pisno obvestila vse
ponudnike, ki so v predpisanem roku oddali
ponudbe, o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Občina Tržič

Št. 170-17/96 Ob-440

Komunalno podjetje Prevalje objavlja
upoštevaje odredbo o postopku za izvajanje
razpisa za oddajanje javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93)

javni razpis
za zbiranje ponudb za izgradnjo

sekundarnih nizkotlačnih plinovodnih
omrežij na Prevaljah in v Mežici

1. Investitor: Komunalno podjetje Pre-
valje, Trg 36, Prevalje.

2. Predmet razpisa: izgradnja nizkotlač-
nega plinovodnega omrežja Personali Pre-
valje in Mežica III. faza.

Gradnja obsega strojno instalacijska de-
la (sistem polietilenskih cevi) in gradbena
dela.

Nosilec ponudbe mora biti registriran za
ta dela.

Ponudbo je potrebno vložiti za obe
omrežji ločeno. Ponudba je lahko vložena
za celotni obseg del ali samo za posamezno
vrsto del.

3. Razpisno dokumentacijo in popise del
dobite na Komunalnem podjetju Prevalje,
Trg 36. Vse informacije so vam na razpola-
go na tel. 0602/31-391.

4. Orientacijska vrednost del znaša:
– za območje Personali Prevalje 6 mio

SIT,
– za območje Mežica III. faza 15 mio

SIT.
5. Predvideni rok pričetka del: maj 1996.
Predvideni rok dokončanja del: julij

1996.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena,
– kvaliteta materiala,
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– plačilni pogoji,
– reference,
– ostali pogoji, ugodni za investitorja.
7. Rok in način oddaje ponudbe: ponud-

be lahko pošljete ali jih osebno prinesete do
dneva odpiranja ponudb, ki bo v sredo,
27. marca 1996, ob 10. uri, v I. nadstropju
poslovnih prostorov Komunalnega podjetja
Prevalje, Trg 36.

Ponudbe poslane po pošti se pošljejo na
naslov: Komunalno podjetje Prevalje, Trg
36, z oznako “Ne odpiraj – ponudba plin”.

Ponudba mora biti vložena v skladu z
12. členom odredbe o postopku za izvajanje
razpisa za oddajanje javnih naročil in pred-
ložena na originalnem popisu del.

Komunalno podjetje Prevalje

Št. 110-1/96 Ob-447A

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava investicijskega

programa izgradnje AC priključka
“Slovenska Bistrica - sever”

Orientacijska vrednost del znaša 750.000
SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 28. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Cveto Gregorc, dipl. ek. (tel.
061/13 24 222).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 9.30 v vložišče DARS,
d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.
Ponudba mora biti zapečatena in označena:
“Ne odpiraj, ponudba za: “Izdelava investicij-
skega programa izgradnje AC priključka “Slo-
venska Bistrica - sever” – C.G.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1996
ob 10. uri v prostorih investitorja, Ljublja-
na, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-447B

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Izdelava navodil (internih

smernic) za vzdrževanje in čiščenje
hidrotehničnh naprav in objektov za

odvodnjavanje in čiščenje padavinskih
vod s cest

Orientacijska vrednost del znaša
3,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 28. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Jože Hauck, dipl. inž. (tel.
061/132-22-41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 11. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Izde-
lava navodil (internih smernic) za vzdrže-
vanje in čiščenje hidrotehničnh naprav in
objektov za odvodnjavanje in čiščenje pa-
davinskih vod s cest” – H.J.

Javno odpiranje ponudb bo 11. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/96 Ob-447C

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) za potrebe opravlja-
nja strokovnih in tehničnih nalog pri gradnji
in vzdrževanju objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: Projekt sanacije mosta

čez Savo in magistralne ceste pred
predorom Karavanke

Orientacijska vrednost del znaša
1,860.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na DDC, d.o.o., Du-
najska 48, Ljubljana, v sobi št. 128/I in sicer
od 28. 2. 1996 dalje, strokovne informacije
vam posreduje Ivan Sečkar, dipl. inž. (tel.
061/132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 3. 1996 do 8.30 v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: “Pro-
jekt sanacije mosta čez Savo in magistralne
ceste pred predorom Karavanke” – I.S.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih investitorja, Ljubljana,
Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Št. 110-1/95 Ob-447Č

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Pripravljalna dela za

izgradnjo;
– predor Trojane: dostop - delovni pla-

to do vzhodnega portala predora Trojane,

– predor Trojane: dostop - delovni pla-
to do zahodnega portala predora Trojane,

– predor Ločica: dostop - delovni pla-
to do vzhodnega portala predora Ločica
in priprava za izgradnjo nasipa pred za-
hodnim portalom predora Ločica in de-
ponije nenosilnega materiala Zaplaninš-
čica,

– izgradnja deviacije regionalne ceste
R 336A s predorom v Zideh.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 50.000 SIT) v Družbi
za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 29. 2. 1996
do 15. 3. 1996, strokovne informacije pa
vam posreduje Pavel Saje, dipl. inž. (tel.
132 22 41)

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 11. ure v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:” Pri-
pravljalna dela za izgradnjo

– predor Trojane: dostop - delovni plato
do vzhodnega portala predora Trojane,

– predor Trojane: dostop - delovni plato
do zahodnega portala predora Trojane,

– predor Ločica: dostop - delovni plato
do vzhodnega portala predora Ločica in pri-
prava za izgradnjo nasipa pred zahodnim
portalom predora Ločica in deponije neno-
silnega materiala Zaplaninščica,

– izgradnja deviacije regionalne ceste
R 336A s predorom v Zideh”.-P.S.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 12. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

Št. 110-1/95 Ob-447D

Na podlagi nalog iz 3. člena zakona o
družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 57/93) in v skladu s progra-
mom izgradnje avtocest v Republiki Slove-
niji od leta 1994 do leta 1999, Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (v na-
daljevanju DARS d.d.) objavlja

javni razpis
za oddajo del: Prestavitev in zaščita

magistralnega plinovoda M2 na odseku
Vransko - Blagovica

Orientacijska vrednost del znaša
250,000.000 SIT.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 25.000 SIT) v Družbi
za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljub-
ljana, v sobi št. 128/I in sicer od 29. 2. 1996
do 15. 3. 1996, strokovne informacije pa
vam posreduje Pavel Saje, dipl. inž. (tel.
132 22 41).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 25. 3. 1996 do 10. ure v vložišče
DARS, d.d. Dunajska 48, soba št. 207/II,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za:”Presta-
vitev in zaščita magistralnega plinovoda M2
na odseku Vransko - Blagovica”.-P.S.

Javno odpiranje ponudb bo 25. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Družbe za državne
ceste, Ljubljana, Dunajska 48, v suterenu.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 45
dneh po odpiranju ponudb.

DARS, d.d
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Ob-441

Na podlagi uredbe o postopku za izvaja-
nje javnega razpisa za oddajo naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94) objavlja Občina Bled

javni razpis
o izbiri izvajalca za izvedbo sanacije

kanalizacije pri Zdravstvenem domu na
Bledu

1. Investitor: Občina Bled, c. Svobode
13, Bled.

2. Predmet razpisa
Sanacija obstoječe fekalne in meteorne

kanalizacijske mreže.
3. Razpisna dokumentacija je na razpo-

lago v tajništvu Občine Bled, c. Svobode
13, Bled v terminu 10 dni od objave v Urad-
nem listu RS, vsak delovnik od 9. do 12.
ure, vse ostale informacije pa lahko prido-
bite na tel. 064/741-142, Dušan Bremec.

4. Orientacijska vrednost investicije zna-
ša 5,000.000 SIT.

5. Roki
Pričetek del je predviden v mesecu apri-

lu 1996, dokončanje vseh del, vključno z
ureditvijo okolice pa najkasneje do junija
1996.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– ponudbena cena in pogoji plačila,
– rok izvedbe,
– reference in usposobljenost za izvedbo

takšnih del,
– ostale ugodnosti.
7. Vsebina ponudbe
Ponudba mora poleg elementov, določe-

nih za izvajanje javnega razpisa vsebovati
tudi podpisano izjavo, da izvajalec pristaja
na investitorjeve razpisne pogoje navedene
v razpisni dokumentaciji.

8. Predaja ponudb
Ponudbe je potrebno vročiti na naslov

Občina Bled, c. Svobode 13, Bled. Upošte-
vane bodo ponudbe vročene do dneva odpi-
ranja najkasneje do 11. ure.

Ponudba mora biti zapečatena v kuverti
z obvezno navedbo:

– ime in naslov ponudnika,
– javni razpis,
– naziv objekta,
– ne odpiraj.
9. Odpiranje ponudb bo javno in bo v

sejni sobi Občine Bled, c. Svobode 13, Bled,
dne 15. 3. 1996 ob 12. uri. Pri odpiranju
ponudb morajo prisotni predstavniki ponud-
nikov imeti pisna pooblastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri izvajalca
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni

najkasneje v 7 dneh po odpiranju ponudb.
Občina Bled

Ob-442

Na podlagi določil odredbe o financira-
nju in sofinanciranju vlaganj v gozdove in
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 58/94), uredbe o pristojbini za
vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, št.
38/94), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93) in odredbe o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94) Občina Naklo v sodelovanju z
Zavodom za gozdove Slovenije, Območna
enota Kranj objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca vzdrževalnih del na

gozdnih cestah v “zasebnih gozdovih” na
območju Občine Naklo v letu 1996.
1. Naročnik (investitor): Občina Naklo,

Glavna cesta 24, Naklo.
2. Predmet  razpisa:  redno  –  tekoče

vzdrževanje gozdnih cest v zasebnih goz-
dovih na območju občine, po letnem pro-
gramu.

3. Vzdrževalna  dela:  ročna  in  strojna
cestarska dela, strojno vzdrževanje voziš-
ča, obnova in novogradnja cestnih objek-
tov.

4. Dokumentacija: razpisno dokumenta-
cijo in dodatna pojasnila ponudniki dobijo v
tajništvu na sedežu Občine Naklo, Glavna
cesta 24, vsak delovni dan med uradnimi
urami v času trajanja razpisa in na sedežu
KE – Kranj, OE Kranj – ZGS – Cesta Stane-
ta Žagarja 27 od 7. do 9. ure vsak delovni
dan v času trajanja razpisa, kjer je istočasno
“na vpogled” tudi karta gozdnih prometnic
(lokacija vzd.).

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

Investitor si pridržuje pravico zavrniti
vse ponudbe v primeru, da presegajo orien-
tacijsko vrednost razpisanih del, oziroma
spremeniti količinski in finančni obseg del,
glede na pridobitev in terminski pritok sred-
stev. Izvajalec v tem primeru ni upravičen
do odškodninskega zahtevka.

6. Ponudbeni pogoji:
– ponudbene cene (skupne, sumarne, po

enoti mere) se vpisuje v kopijo “količinski
popis vzdrževalnih del”,

– ponudba se nanaša na vsa razpisana
dela v občini, morebitne ponudbe za posa-
mezna dela ali posamezne gozdne ceste po
tem razpisu ne konkurirajo,

– opcija ponudbe je 30. 3. 1996,
– ponudba mora biti sestavljena skladno

z 12. členom odredbe o postopku za izvaja-
nje rzapisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93).

7. Merila za izbiro ponudnika:
– splošne reference za področje nizkega

(gozdnega) gradbeništva za obseg in vrsto
razpisanih del,

– pripravljenost vključevanja lastnikov
gozdov in vaščanov za ročna cestarska dela,

– vzpostavitev “cestarske” službe,
– skupna ponudbena cena – sumarno –

bruto (vključujoč TPD),
– ponudbena cena po enoti mere – pov-

prečno za vsa razpisana dela – bruto (vklju-
čujoč TPD),

– ponudbena cena na posamezni gozdni
cesti – sumarno brez del pod stolpcem 1, 2,
3 – bruto (vključujoč TPD),

– strojne, delovne in druge kapacitete po-
nudnika,

– način plačila,
– stabilnost cen,
– garancijski roki,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
8. Ponudbe za javni razpis pošljite v 10

dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS,
na sedež občine v zaprti kuverti z oznako
“Ne odpiraj – razpis za vzdrževanje gozd-
nih cest”.

Čas odpiranja ponudb bo 7. 3. 1996 ob 9.
uri na sedežu občine.

O izidu razpisa bomo ponudnike obve-
stili najkasneje v roku 15 dni od dneva od-
piranja.

Občina Naklo in
ZGS – OE Kranj

Št. 16/96 Ob-444

Informativni javni razpis
za izgradnjo bencinske črpalke

Lokacija izgradnje bencinske črpalke je
na Sladkem Vrhu ob regionalni cesti Šen-
tilj–Sladki Vrh–G. Radgona.

Investicijska sredstva zagotovi investi-
tor sam, pri čemer občina priskrbi zemljiš-
če.

Rok izgradnje je tri leta.
Podrobne informacije dobite na Občini

Šentilj, tel. 062/651-133.
Zainteresirani investitorji pošljejo po-

nudbe na Občino Šentilj v roku 15 dni od
objave razpisa.

Občina Šentilj

Št. 1/96 Ob-415

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 Žiri, Trg svobode 2, Žiri

javni razpis
za izbiro službenega vozila

1. Naročnik: Občina Žiri, Trg svobode
2, Žiri.

2. Predmet razpisa je nakup osebnega vo-
zila Hyundai accent GLS:

– delovna prostornina motorja 1.500
ccm3,

– 4 ali 5 vrat.
3. Orientacijska vrednost razpisa je

2,000.000 SIT.
4. Avtomobil mora imeti dodatno opre-

mo:
– centralno zaklepanje,
– avtoradio.
5. Ponudba mora vsebovati naslov in na-

ziv dejavnosti ponudnika, dokazila o boni-
teti ponudnika (BON 1, 2 oziroma BON 3),
overjeno dokazilo o registraciji, vzorec ku-
poprodajne pogodbe s ponudbenim predra-
čunom, garancijske roke in organizacijo ser-
visne službe.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– servisna služba,
– dodatna oprema.
7. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Občina Žiri, Trg svobode 2, Žiri, do vključ-
no 10. dne po objavi v Uradnem listu RS, do
12. ure, v zaprti kuverti z oznako “Ponudba
– Ne odpiraj”, predmet ponudbe “Službeno
vozilo”.

8. Odpiranje ponudb bo 10. dan po obja-
vi v Uradnem listu RS, ob 12. uri v prosto-
rih Občine Žiri.

9. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa je pet dni po
odpiranju ponudb.

10. Vse dodatne informacije lahko po-
nudniki dobijo na Občini Žiri pri Andreju
Poljanšku, tel. 064/691-355.

Občina Žiri
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Št. 403-14/96 Ob-420

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 izvajalca brez omejitev za

zamenjavo alu fasade in lesenih oken na
objektu Generalnega konzulata
Republike Slovenije v Celovcu

1. Predmet razpisa je:
a) prenova fasade – zamenjava alu fasa-

de,
b) mizarska dela – delna zamenjava le-

senih oken
na objektu Generalnega konzulata Re-

publike Slovenije, Radetzkystrasse 26 v Ce-
lovcu.

2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša:

a) 12,000.000 SIT,
b) 1,700.000 SIT.
3. Predvideni rok pričetka del je takoj po

sklenitvi pogodbe. Predvideni rok dokonča-
nja del je 15. 5. 1996.

4. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo in dobijo dodatne informacije na
Servisu skupnih služb Vlade, Ljubljana,
Gregorčičeva 27a pri Ireni Cirar, tel.
061/1785 5341, vsak delovni dan od 8. do 9.
ure.

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

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

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

naročniku.
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik naj-

ugodnejši.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba!” je torek, 5. 3. 1996,
do 9. ure. Ponudbe oddajte v vložišču glav-
ne pisarne Servisa skupnih služb Vlade, Gre-
gorčičeva 27a/P, Ljubljana.

8. Javno odpiranje ponudb bo v torek 5. 3.
1996, ob 10. uri v sejni sobi Servisa skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a/P, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpira-
nju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Servis skupnih služb Vlade

Ob-421

Upravna enota Cerknica, Cesta 4. maja
51, Cerknica, razpisuje na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa in oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje storitev tekočega vzdrževanja

in popravila

1. Naročnik je Upravna enota Cerknica,
Cesta 4. maja 51, Cerknica.

2. Predmet razpisa je vzdrževanje in po-
pravilo obstoječe pisarniške opreme.

Okvirna vrednost del je 2,200.000 SIT.
Okvirni seznam opreme za vzdrževanje

in popravilo:
1. pisalna miza, 160×80, 50 kom.,
2. konferenčna miza, 400×180, 1 kom.,
3. konferenčna miza, 400×90, 1 kom.,
4. konferenčna miza, 120×80, 1 kom.,
5. predali pisalne mize, 45×50, 32 kom.,
6. predali kartotečni, 45×50, 20 kom.,
7. krožni segment, K90 °, 19 kom.,
8. omara z vrati, 80×41×205, 35 kom.,
9. omara odprta, 80×41×205, 20 kom.,
10. omarica nizka z vrati, 40×60, 15

kom.,
11. omarica nizka s steklenimi vrati,

40×60, 6 kom.,
12. stenski garderobni obešalnik (veli-

ki), 4 kom.,
13. stenski garderobni obešalnik (mali),

8 kom.,
14. cvetlično korito, 39 kom.

3. Predvideni rok izvedenih popravil je
en mesec po sklenitvi pogodbe.

4. Razpisano dokumentacijo lahko dvig-
nete in dobite informacije na Upravni enoti
Cerknica, Cesta 4. maja 61 v Cerknici, pri
Nataši Turšič, tel. 061/793-313 int. 34, vsak
delovni dan od 8. do 9. ure.

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

6. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be so:

– usposobljenost ponudnika za realiza-
cijo razpisanih del,

– konkurenčnost cen,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

naročniku.
7. Rok za oddajo ponudb v zapečatenih

ovojnicah z naslovom naročnika in ponud-
nika, navedbo predmeta razpisa in označbo:
“Ne odpiraj – ponudba” je 5. marec 1996 do
14. ure.

8. Javno odpiranje ponudb bo 6. marca
1996 ob 10. uri, v prostorih Upravne enote
Cerknica, Cesta 4. maja 51 (I. nadstropje).
Predstavniki ponudnikov morajo pri odpira-
nju ponudb predložiti pisna pooblastila.

Upravna enota Cerknica

Ob-422

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in sklepa
Upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč
Občine Lenart z dne 14. 2. 1996 objavlja
Sklad stavbnih zemljišč Občine Lenart po-
novni

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za

ureditev hodnika za pešce ob cesti M
10-1 Počehova - Lendava, odsek št. 315

Lenart - Gornja Radgona
A) Splošni podatki
1. Investitor: Sklad stavbnih zemljišč

Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.

2. Predmet razpisa: ureditev hodnika za
pešce ob cesti M 10-1 Počehova - Lendava,
odsek št. 315 Lenart - Gornja Radgona.

3. Lokacija: magistralna cesta M 10-1
Počehova - Lendava, odsek št. 315 Lenart -
Gornja Radgona, in sicer od bencinskega
servisa Petrol v Lenartu do priključka za
Sp. Žerjavce.

4. Velikost objekta: dolžina hodnika je
330 m.

5. Podatki o projektiranju: avtor projek-
ta za razpisani objekt je Cestno podjetje
Maribor, p.o., Iztokova 30, Maribor.

6. Predvideni rok gradnje: pričetek grad-
nje predvidoma ob koncu meseca marca
1996, rok dokončanja v 30 delovnih dneh.

B) Pogoji za udeležbo
Ponudba mora biti izdelana na način, ki

ga določa 12. člen odredbe o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
pravilnik o načinu in postopku oddaje gra-
ditve objektov (Ur. l. SRS, št. 27/85) ter v
skladu z razpisanimi pogoji naročnika.

C) Posebni pogoji
1. Ponudnik se obveže, da bo v primeru

sklenitve pogodbe kot izvajalec izročil bian-
co akceptni nalog s pooblastilom v višini
10% od vrednosti dogovorjenih del kot ga-
rancijo investitorju za odpravo pomanjklji-
vosti v garancijskem roku.

2. Investitor zahteva predložitev bančne
garancije za višino danega avansa.

Č) Finančni pogoji
Orientacijska vrednot razpisanih del zna-

ša ca. 6,000.000 SIT.
Ponudnik naj ponudi dela po sistemu

“ključ v roke”, pri čemer bi investitor zago-
tovil do 50% avansa ob sklenitvi pogodbe.
Vrednost opravljenih del se obračunava po
situacijah s tem, da se pri plačilu situacij
upošteva sorazmerni del avansa in dodatne-
ga plačila.

Opcija ponudbe naj velja 30 dni.
D) Splošni pogoji
Tehnična dokumentacija je ponudniku na

razpolago na vpogled pri Uradu Občinske
uprave občine Lenart, soba 29/II, lahko pa
si na svoje stroške naroči kopiranje in kom-
pletiranje te dokumentacije pri projektantu,
ki je naveden pod točko A5. Popis del za
ureditev hodnika pa lahko ponudniki dvig-
nejo na sedežu investitorja, soba št. 29/II.
Posamezna dela, ki so predvidena po teh-
nični dokumentaciji, in sicer notranja obro-
ba z granitnimi kockami in položitev dre-
nažno-filtrske plasti iz polipropilenske pol-
sti-PP 300 se ne bo izvajala in jih ni potreb-
no zajeti v ponudbi.

E. Končna določila
1. Investitor bo pri izboru najugodnejše-

ga ponudnika upošteval naslednja merila:
– usposobljenost ponudnika za realiza-

cijo razpisanih del (reference za dela ob
magistralnih cestah in ustrezna kadrovska
sestava ter tehnična opremljenost, za kar je
potrebno predložiti razpoložljivo kadrovsko
sestavo, ki bi izvajala dela in razpoložljivo
opremo),

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– garancijski pogoji,
– boniteta (BON 1, 2, 3),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik

investitorju.
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2. Komisija bo upoštevala ponudbe, ki
bodo prispele do 4. 3. 1996 do 12. ure na
naslov: Sklad stavbnih zemljišč Občine Le-
nart, Trg osvoboditve 7, Lenart.

Vse ponudbe morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo ponudnika in oznako:
“Ne odpiraj – javni razpis – hodnik za peš-
ce”.

3. Javno odpiranje ponudb, na katerega
so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pis-
nim pooblastilom, bo 5. 3. 1996 ob 9. uri v
sejni sobi 24/II, Občine Lenart, Trg osvobo-
ditve 7, Lenart.

4. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveš-
čeni najkasneje v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

Dodatna pojasnila o razpisu lahko po-
nudniki dobijo pri Uradu Občinske uprave
občine Lenart, soba št. 29/II. oziroma na tel.
062/724-205 (int. 49).

Sklad stavbnih zemljišč
Občine Lenart

Št. 606-5/89 Ob-423

Republika Slovenija, Ministrstvo za šols-
tvo in šport, Ljubljana, Župančičeva 6,
skladno z odredbo o postopku za izvajanje
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur.
l. RS, št. 28/93) ter odredbo o spremembi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 19/94), objavlja

javni razpis
za tiskanje učbenika

1. Predmet razpisa
Tiskanje učbenika za dopolnilni pouk

slovenskega jezika in kulture v tujini.
Naklada: 2.000 izvodov + nad. izv.
Format: 22 × 29 cm (zaprt).
Obseg: 15 pol (240 strani).
Tisk: notranjost 4/4 B, ovitek 4/0 B.
Papir: notranjost Biomatt 100 g, ovitek

PPR-1 250 g.
Vezava: Broširano, rezkano, ovitek je

plastificiran.
Rok izdelave: 20. april 1996.
Fotoliti: 6 kom. 20 × 28 cm, 6 kom. 10 ×

28 cm, 10 kom. 10 × 14 cm, 120 kom. 6 × 3
cm + 1 kom. 25 × 32 cm.

V ponudbi mora biti zajeto navedeno de-
lo in material.

2. Orientacijska cena: 6,000.000 SIT.
3. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo usta-

nove, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje tovrstne

dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo.
4. Razpisna dokumentacija bo vsem

zainteresiranim na vpogled 1., 4. in 5. mar-
ca 1996 od 12. do 14. ure v prostorih Minis-
trstva za šolstvo in šport – Službe za med-
narodno sodelovanje (Steiner), Ulica Stare
pravde 6, Ljubljana. Zainteresirani lahko do-
datne informacije dobijo tudi po telefonu
322 776, 13 23 225 (Steiner).

5. Rok oddaje ponudbe
Komisija bo upoštevala ponudbe, ki bo-

do prispele do 8. 3. 1996 do 9. ure na na-
slov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Ljub-
ljana, Župančičeva 6. Vse ponudbe morajo
biti oddane v zaprti ovojnici, z navedbo po-
nudnika in oznako: Ne odpiraj – ponudba,
javni razpis – tisk.

6. Ponudba in ponudbena dokumentacija
morata biti pripravljeni v skladu z 12. čle-
nom uvodoma navedene odredbe o postop-
ku za izvajanje in oddajo javnih naročil, ki
veljajo za javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev:

a) firma oziroma ime ponudnika,
b) fotokopijo registracije ali obrtnega do-

voljenja,
c) ceno s prometnim davkom v SIT,
d) ugodnosti, ki jih nudi ponudnik na-

ročniku,
e) vzorec pogodbe,
f) reference in vzorce tiskanih materia-

lov,
g) pooblaščena oseba, ki daje tolmače-

nje v zvezi s ponudbo.
7. Merila za izbor izvajalcev:
– izkušnje pri tiskanju jezikovnih učbe-

nikov,
– kvaliteta, razvidna iz referenc in vzor-

cev,
– rok izdelave,
– cena.
8. Javno odpiranje ponudb, na katerega

so vabljeni vsi ponudniki z ustreznim pis-
nim pooblastilom, bo 8. marca 1996 ob 12.
uri v sejni sobi Ministrstva za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, III. nadstropje.

9. O izbiri izvajalcev bomo ponudnike
pisno obvestili v zakonitem roku.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 63/1-96-02 Ob-425

Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadran-
ska c. 31, Ankaran, 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 dobavo in montažo

magnetno-resonačnega aparata za
slikovno diagnostiko (MRI)

I. Naročnik: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

II. Predmet razpisa: magnetno-resonanč-
ni aparat za slikovno diagnostiko (MRI).

Orientacijska vrednost: 150,000.000 SIT.
Tehnološko mora biti MR aparat sodo-

ben, primeren mora biti predvsem za upora-
bo v ortopedski diagnostiki in v diagnostiki
hrbtenice. Gre lahko za MR aparat z rezis-
tivnim magnetom ali s hiperkonduktivnim
magnetom.

Hiperkonduktivni tip magneta bi moral
biti nižjega cenovnega razreda (cenovno
konkurenčen rezistivnim magnetnim izved-
bam). Iz priložene dokumentacije mora biti
predvsem razvidno: jakost magnetnega po-
lja in kvaliteta polja (homogenost, stabil-
nost), ojačanje in kvaliteta relaksacijskih
signalov, zmogljivost računalnika, program-
ske opreme (pulzne sekvence, meritveni pa-
rametri) in kvaliteta slike.

Osnovna ponudba mora vsebovati tudi
tehnologijo, ki omogoča neprekinjeno napa-
janje računalnika (UPS) in zagotavlja kvali-
tetno delovanje sistema tudi pri slabem zuna-
njem napajanju iz električnega omrežja.

Kot opcije k zgoraj navedeni opremi MR
aparata (ki vključuje potrebno opremo in pro-
grame za ortopedijo in hrbtenico) naj bo na-
vedena še vsa ostala oprema za diagnostiko
na ostalih področjih. Ponudba mora vsebo-

vati rešitev za povezavo na obstoječi laserski
printer (Kodak Ectascan 1120 Laser Printer).
Vsebuje pa lahko tudi varianto s povezavo
računalnika na samostojno-satelitsk konzo-
lo. Pri tej rešitvi imajo prednost tiste izved-
be, ki bodo omogočale povezavo obstoječe
digitalne tehnologije (CT aparat Siemens So-
matom AR HP), ki bodo imele sistem za
digitalizacijo analognih slik (s scannerjem za
radiograme) in ki bodo omogočale arhivira-
nje in slikanje digitalnih slik ter tudi komuni-
ciranje s slikami v lokalni mreži.

Aparat bo montiran v obstoječih prosto-
rih radiološkega oddelka Ortopedske bolni-
šnice Valdoltra ali v novozgrajenem prizid-
ku stavbe. Prednost imajo izvedbe, ki se
lahko, skladno s predpisi, montirajo v ob-
stoječo stavbo.

III. Zagotovljen mora biti servis s sede-
žem v Sloveniji. Navedeni morajo biti pov-
prečni in maksimalni časi odziva na klic v
primeru okvare, povprečni in maksimalni
časi dobave rezervnih delov iz tujine, cena
delovne ure serviserja, cena letne servisne
pogodbe ter odškodnina v primeru neizpol-
njevanja teh pogojev. Navedeno naj bo tudi,
ali je mogoča modemska povezava s servi-
som za diagnostiko okvar aparature.

IV. Ponudba mora zagotavljati tudi funk-
cionalno izobraževanje in usposabljanje
strokovnega osebja za delo z aparaturo na
stroške dobavitelja.

V. Kontaktna oseba: dr. Lucijan Miklav-
čič, vodja radiološkega oddelka (tel.:/faks:
066-527 183; tel.: 066-462 255, 066-462
281; faks: 066-527-180) ob delavnikih od 8.
do 14. ure.

VI. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika:

– prilagojenost ponudbe razpisnim zah-
tevam in željam investitorja,

– cena,
– kvaliteta,
– reference,
– način plačila,
– ustreznost dobavnega roka,
– garancijski rok,
– zagotovljen servis,
– zagotovljeno funkcionalno usposablja-

nje osebja.
VII. Ponudniki morajo dostaviti ponud-

be v zaprtih kuvertah na naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, An-
karan, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
dobavo in montažo MRI”.

Ponudbe so lahko poslane priporočeno
po pošti ali dostavljene osebno proti potrdi-
lu. S kuverte morata biti razvidna firma in
sedež ponudnika. Vsi stroški v zvezi s po-
nudbo bremenijo ponudnika.

VIII. Ponudba mora vsebovati:
– popis opreme s tehničnimi podatki,
– posebni pogoji za montažo in delova-

nje aparata,
– načrt potrebnih prostorov in ustreznih

odprtin, ki bodo omogočale montažo,
– ceno,
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, ki ne sme biti

starejše od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom pri principu “funkcionalni ključ v
roke”,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 688 Št. 11 – 23. II. 1996

– datum do katerega velja ponudba,
– podatke na katerih temelji predračun,
– način zagotavljanja in dokazovanja ka-

kovosti,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naroč-

niku,
– navedbo pooblaščene osebe ali službe

ponudnika, ki daje tolmačenje v zvezi s po-
nudbo,

– s strani Agencije za plačilni promet...
potrjen BON 1 in BON 2, ki ne smejo biti
starejši od 30 dni pred zaključkom razpi-
snega roka,

– garancijske pogoje,
– podatke o servisni službi,
– atesti za delovanje,
– rok dobave,
– strokovno dokumentacijo v sloven-

skem jeziku.
IX. Rok za oddajo ponudb je do 22. mar-

ca 1996 do 11. ure, ko bo v sejni sobi Orto-
pedske bolnišnice Valdoltra tudi javno od-
piranje ponudb.

X. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
do 31. maja 1996.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Št. 200/1-1996 Ob-426

Javni razpis
za izbiro izvajalca za ročni izkop pri
vzdrževalnih delih na vodovodnem

sistemu
1. Investitor: Javno podjetje Komunala

Kranj, p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
2. Predmet razpisa:
a) ročni izkopi in zasipi jarkov pri vzdr-

ževanju vodovodnega omrežja,
b) čiščenje rastja in grmovja okoli vodo-

vodnih objektov,
c) pomoč pri odpravljanju okvar ter in-

tervencijah na vodovodnem sistemu.
Ponudba mora biti oblikovana ločeno po

postavkah a), b) in c).
3. Lokacija: Vodovodni sistem na območ-

ju Mestne občine Kranj in v občinah Šenčur,
Naklo, Cerklje, Preddvor in Medvode.

4. Čas del: marec 1996 - marec 1997.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:

8,000.000 SIT.
6. Razpisne pogoje za izvedbo ponudbe

in vse informacije v zvezi z razpisanimi deli
dobite pri Gašperin Jožetu, JP Komunala
Kranj, EE Vodovod, Koroška cesta 41,
Kranj, tel. 064/211-246.

7. Merila za izbiro ponudnika:
– cena in fiksnost cene,
– izvedba del v popoldanskem in noč-

nem času ter v sobotah, nedeljah in prazni-
kih – na vpoklic, odzivni čas do 1. ure, velja
za 2/C,

– način plačila,
– opcija ponudbe,
– krajši rok izvedbe,
– reference za področje in obseg razpi-

sanih del.
8. Pisne ponudbe je potrebno oddati naj-

kasneje do 8. 3. 1996 do 12. ure na naslov:
JP Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova
1, Kranj.

Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oz-
nako “Ne odpiraj – ponudba za izbiro izva-
jalca za ročni izkop”.

9. Odpiranje ponudbe bo dne 8. 3. 1996
ob 13. uri v prostorih JP Komunala Kranj,

Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj. Predstavni-
ki ponudnikov, ki bodo prisotni morajo imeti
s seboj pooblastila za zastopanje. Nepravil-
no opremljene in nepravilno sestavljene po-
nudbe bo komisija zavrnila v postopku od-
piranja ponudb.

10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb.

Javno podjetje Komunala, Kranj,
p.o., Kranj

Št. 042/96 Ob-430

Agencija za radioaktivne odpadke, p.o.,
Parmova ulica 53 (prej Hajdrihova 2), Ljub-
ljana, objavlja na podlagi 38. člena zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je za leto 1994 in 1995 (Ur. l. RS, št. 26/94
in 40/95), v zvezi z odredbo o postopku za
izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izbiro izvajalcev s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izvedbo
nalog iz programa dela Agencije za

radioaktivne odpadke, p.o., za leto 1996
I. Naročnik (uporabnik): Agencija za ra-

dioaktivne odpadke, p.o., Parmova ulica 53,
Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija RAO).

2. Predmet razpisa: ugotavljanje sposob-
nosti izvajalcev za izvedbo posameznih na-
log iz programa dela Agencije RAO za leto
1996.

3. Lokacija: območje Republike Slove-
nije.

4. Vrednost del: okvirna vrednost razpi-
sanih del znaša 70,000.000 SIT.

5. Čas izvajanja: predviden čas izvajanja
je od 1. 4. 1996 do 31. 12. 1996.

6. Merila za ugotavljanje sposobnosti iz-
vajalcev:

– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– celovitost ponudbe izvajalca,
– kadrovska struktura izvajalca,
– reference predvidenih podizvajalcev,
7. Prijava na javni razpis mora vsebova-

ti:
– firmo in naslov prijavitelja,
– podatke o registraciji,
– podatke o kadrovski strukturi,
– navedbo referenc v Republiki Sloveni-

ji in tujini,
– natančno opredelitev točk programa

dela, na katere se prijava nanaša,
– izjavo prijavitelja o vzpostavljenem si-

stemu zagotavljanja kakovosti, pri čemer se
prijavitelj zavezuje na zahtevo Agencije
RAO predložiti priročnik oziroma program
zagotavljanja kakovosti,

– izjavo, da bo prijavitelj podal ponudbo
v primeru priznane sposobnosti,

– izjavo, da bo prijavitelj pri sestavlja-
nju ponudbe upošteval pogoje Agencije
RAO.

8. Razpisna dokumentacija za pripravo
prijav se dobi na Agenciji RAO, Parmova
ulica 53, Ljubljana, pri tajnici Tjaši Lučič,
vsak delovni dan med 8. in 14. uro, tel.
061/13-23-280.

9. Prijave z navedbo firme in naslova
prijavitelja ter oznako “Ne odpiraj – prija-
va” morajo biti poslane v zaprti ovojnici ali
oddane osebno na naslov: Agencija RAO,
p.o., Parmova ulica 53, Ljubljana, v roku
trideset dni od dneva objave. Prijava, odda-

na priporočeno na pošto na zadnji dan izte-
ka roka, se bo štela kot pravočasno vložena
prijava.

10. Javno odpiranje prijav bo 27. 3.
1996 ob 14. uri, v sejni sobi Agencije RAO,
Parmova ulica 53, III. nadstropje, Ljub-
ljana.

Predstavniki prijaviteljev, ki bi želeli ak-
tivno sodelovati pri odpiranju prijav, mora-
jo za zastopanje predložiti pisno poobla-
stilo.

11. Prijave, ki ne bodo pravilno označe-
ne ali ne bodo pravočasne, se ne bodo obrav-
navale in bodo vrnjene prijaviteljem.

12. O izidu javnega razpisa bodo prija-
vitelji pisno obveščeni, in sicer v roku 8 dni
po javnem odpiranju prijav.

13. Vse morebitne dodatne informacije
v zvezi z javnim razpisom se dobijo na
Agenciji RAO, Parmova ulica 53, Ljublja-
na, tel. 061/13-23-280.

Agencija za radioaktivne
odpadke, p.o.

Št. 58/95 Ob-431

Javni razpis
za adaptacijska dela

1. Predmet razpisa sta:
– adaptacijska in inštalacijska dela za

statično in siceršnjo sanacijo kleti v izmeri
100 m2 po projektu. Okvirna cena adaptaci-
je je 8,000.000 SIT;

– adaptacija in zamenjava strehe križne-
ga hodnika na objektu Inštituta za živinore-
jo (investicijsko vzdrževanje). Okvirna ce-
na adaptacije je 9,500.000 SIT.

Gradivo s popisom del lahko dobite v
tajništvu oddelka.

2. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-
mente:

– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, ki mora vsebovati končno ceno, z
vključenim prometnim davkom,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– garancijske roke.
3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale ele-

mentov iz prejšnjega odstavka, se bodo šte-
le za nepravilno sestavljene. Nepravilno
opremljene in nepravilno sestavljene ponud-
be bo komisija zavrnila v postopku odpira-
nja ponudb.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehni-
ko, Groblje 3, Domžale, do 29. februarja
1996, v zaprti kuverti in opremljene z opom-
bo “Ne odpiraj – javni razpis za adaptacij-
ska dela”.

5. Javno odpiranje ponudb bo 4. 3. 1996
ob 8. uri.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: cena, rok izvedbe, druge ugodno-
sti, ki jih nudi ponudnik.

Št. 165/96 Ob-432

Javni razpis
za nakup računalniške opreme

1. Predmet razpisa je:
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– delovna postaja Sun Ultra 1, 167 Mhz
UltraSPARC procesor,

– 2 X 64 MB RAM expansion,
– SOLARIS 2.X.
2. Ponudbe naj vsebujejo naslednje ele-

mente:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predra-

čunom, ki mora vsebovati končno ceno, z
vključenim prometnim davkom,

– datum, do katerega velja ponudba,
– dinamiko realizacije ponudbe,
– garancijske roke in seznam servisov.
3. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale ele-

mentov iz prejšnjega odstavka, se bodo šte-
le za nepravilno sestavljene.

Nepravilno opremljene in nepravilno se-
stavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.

4. Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehni-
ko, Groblje 3, Domžale, do 29. februarja
1996, v zaprti kuverti in opremljene z opom-
bo “Ne odpiraj – ponudba za javni razpis
Sun Ultra”.

5. Javno odpiranje ponudb bo 1. 3. 1996
ob 8. uri.

6. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa v 8 dneh po odpiranju ponudb.

7. Merila za izbor najugodnejšega po-
nudnika: cena, rok dobave, reference,
vzdrževanje, druge ugodnosti, ki jih nudi
ponudnik (popusti ipd.).

Oddelek za zootehniko
na Biotehniški fakulteti

Univerze v Ljubljani

Št. 04-35-1474/1-96 Ob-433

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
Carinska uprava Republike Slovenije

javni razpis
za izdelavo delov carinske uniforme,

njenih dodatkov in tkanine
1. Naročnik: Carinska uprava Republike

Slovenije, Šmartinska 130, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izdelava delov ca-

rinske uniforme, njenih dodatkov in tkanine:
– srajc,
– letnih kap,
– ženskih hlačnih nogavic ter moških let-

nih in zimskih nogavic,
– moških in ženskih spomladansko-je-

senskih čevljev,
– emblemov,
– blaga za izdelavo delov letne carinske

uniforme,
– blaga za izdelavo bund za potrebe ca-

rinske službe.
3. Predviden rok dobave je skladno z do-

govorom oziroma najkasneje:
– do 30. 5. 1996 izdelava približno 6500

kosov letnih srajc, do 15. 9. 1996 izdelava
približno 6500 kosov zimskih srajc in do
31. 12. 1996 izdelava ostalih količin,

– do 15. 5. 1996 izdelava letnih kap,
– do 31. 5. 1996 izdelava ženskih hlač-

nih in moških letnih nogavic, do 15. 9. 1996
izdelava moških zimskih nogavic,

– do 30. 4. 1996 izdelava moških in žen-
skih čevljev,

– do 15. 4. 1996 izdelava 2000 kosov
emblemov, izdelava ostalih količin je suk-
cesivna,

– do 10. 4. 1996 izdelava 2000 m blaga
za izdelavo delov letne uniforme, izdelava
ostalih količin sukcesivna,

– do 30. 8. 1996 izdelava 2500 m blaga
za bunde, do 31. 12. 1996 izdelava 1200 m
blaga za bunde.

4. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 63,840.000 SIT. Prometni davek je vklju-
čen v ceno.

5. Lokacija dostave je fco skladišče na-
ročnika oziroma fco posamezna carinarnica.

6. Ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo ob predložitvi pooblastila na Ca-
rinski upravi Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130 (VII. nadstropje, vložišče) v Ljub-
ljani, vsak delovnik od 9. do 11. ure.

7. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik
vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
priloženi razpisni dokumentaciji. Ponudnik
je dolžan oddati ponudbo na originalnem iz-
vodu, ki ga prejme v razpisni dokumentaciji.

8. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo
izločene. Prav tako bodo izločene vse po-
nudbe, za katere se bo v katerikoli fazi izbi-
re ugotovilo, da je ponudnik navedene nere-
snične podatke.

9. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– kvaliteta ponujenega izdelka,
– rok dokončanja del,
– reference ponudnika,
– lastne proizvodne zmogljivosti,
– cena,
– eventualni popusti,
– garancijski rok,
– izpolnjevanje drugih pogojev.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki

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

10. Ponudba mora biti oddana v zaprti
dvojni kuverti in pravilno opremljena. Na
zunanji kuverti mora biti oznaka “Ne odpi-
raj – javni razpis za izdelavo delov službene
uniforme, njenih dodatkov in tkanine”, na
notranji pa točen naslov ponudnika.

Ponudbo je potrebno poslati priporočeno
do vključno 18. 3. 1996 do 9. ure, lahko pa so
vročene osebno do istega roka na naslov: Ca-
rinska uprava Republike Slovenije, Šmartin-
ska 130, Ljubljana (VII. nadstropje, vložišče).

11. Odpiranje ponudb bo 18. 3. 1996 ob
10. uri, v sejni sobi na Šmartinski 130 v
Ljubljani, XI. nadstropje. Predstavniki po-
nudnikov, ki bodo prisotni pri odpiranju po-
nudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za
zastopanje.

12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.

Vse informacije v zvezi s tem razpisom
dobijo ponudniki na Carinski upravi Repub-
like Slovenije, tel. 061/140-10-44, int. 28-12,
Irena Bera, vsak delovnik med 8. in 11. uro.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-434

Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
objavlja Občina Ig, Ig 72, Ig

javni razpis
za izbiro izvajalca za izvedbo

novogradnje dela objekta za Osnovno
šolo Ig, Ig 217, Ig

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacij-
skih del za izvedbo novogradnje dela objek-
ta Osnovne šole Ig.

Z izročitvijo ponudb na podlagi tega raz-
pisa ponudniki pristanejo na razpisne pogo-
je in dajo svoj pristanek, da bodo v primeru,
da bodo izbrani kot najugodnejši ponudnik
za izvajanje del, sklenili za njihovo izvedbo
pogodbo po načelu “funkcionalni ključ v
roke” za fiksno in nespremenljivo ceno do
konca gradnje.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji od dneva
razpisa dalje po objavi tega razpisa, vsak
delovni dan od 8. do 12. ure, na IZTR Inter-
national, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta
19, v tajništvu. Razpisno dokumentacijo s
projektno dokumentacijo (PGD) lahko po-
nudniki dvignejo na osnovi predhodne pred-
ložitve dokazila o vplačilu 30.000 SIT ne-
povratnih sredstev, ki jih ponudniki nakaže-
jo na žiro račun št. 50100-601-175984 IZTR
Ljubljana.

3. Ponudniki lahko dobijo ustrezne po-
datke za izdelavo ponudbe pri pooblašče-
nem inženiringu IZTR, d.o.o., Ljubljana,
Slovenska 19.

4. Orientacijska vrednost predvidenih del
znaša 70,000.000 SIT.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so razvidna iz razpisnih pogojev,
ki jih ponudniki prejmejo s tehnično doku-
mentacijo.

6. Rok za oddajo ponudb je vključno do
25. 3. 1996 do 12. ure, na naslov IZTR,
d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 19. Po-
nudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako “Osnovna šola Ig – ne odpiraj –
ponudba”.

Ponudba za razpis mora vsebovati vse
elemente po 12. členu odredbe o pogojih in
načinu razpisa za oddajo določenih del, ki
se financirajo iz proračuna.

7. Orientacijski rok pričetka del je 15. 4.
1996, zaključek vseh pa 25. 8. 1996.

8. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi
IZTR, d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 19,
dne 25. 3. 1996 od 13. uri. Prisotni pred-
stavniki ponudnikov morajo komisiji pred-
ložiti pisna pooblastila za njihovo navzoč-
nost pri odpiranju ponudb.

9. Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za zbiranje ponudb. Po-
nudniki bodo obveščeni o izidu oziroma o
izboru najugodnejšega ponudnika najkasne-
je v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Občina Ig

Ob-435

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

javni razpis
za izbiro dobaviteljev opreme za učne

delavnice in laboratorije v novi Srednji
živilski šoli (objekt A) v Mariboru
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1. Predmet razpisa je izbira najugodnej-
ših ponudnikov za:

– dobavo, vgradnjo in priklop nove teh-
nološke opreme ter

– preselitev, vgradnjo in priklop obsto-
ječe tehnološke opreme za predmetno šolo
ob Ljubljanski ul. v Mariboru, in sicer za:

poz. 1.1. Učne delavnice za mesarstvo
(75,000.000 SIT)

poz. 1.2. Učne delavnice za pekarstvo
(20,000.000 SIT)

poz. 1.3. Učne delavnice za slaščičars-
tvo (41,000.000 SIT)

poz. 1.4. Kuhinja in pralnica (15,000.000
SIT)

poz. 1.5. Laboratorij za kemijske, fizi-
kalne in mikrobiološke analize ter tehnolo-
gijo skupnih osnov (63,000.000 SIT)

Cene v oklepajih pomenijo orientacijske
vrednosti del.

2. Ponudniki nudijo celotno razpisano
opremo, lahko pa tudi le ločene, vendar za-
ključene sklope opreme za posamezne učne
prostore (pozicije).

3. Z izročitvijo ponudb na podlagi tega
razpisa ponudniki pristajajo na te razpisne
in posebne pogoje ter dajejo svoj pristanek,
da bodo kot izbrani najugodnejši ponudnik
izvedli razpisna dela in sklenili za njihovo
izvedbo pogodbo po načelu fiksne cene in
“ključ v roke”.

Avans ni predviden.
4. Predviden rok dobave, preselitve,

vgradnje in priklopa opreme je januar ter
februar 1997, plačila za opravljena dela pa
bodo izvršena februarja in marca 1997.

5. Izbor ponudnika v sedanji fazi grad-
nje objekta je potreben zaradi uskladitve
posebnih pogojev vgradnje tehnološke opre-
me v objekt.

Ponudniki se obvezujejo, da bodo po us-
kladitvi z naročnikom, predhodno dobavili
in vgradili vgradne elemente, ki so nujno
potrebni za nemoteno izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na objektu.

Plačila teh del bodo izvršena februarja
1997.

6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo in posebne razpisne pogoje ter
dobijo potrebne informacije ter razlage za
izdelavo ponudbe v roku 10 dni po objavi v
Uradnem listu RS, vsak delovnik med 9. in
12. uro, na Projekt MR inženiring, Maribor,
Svetozarevska 10, tel. 062/227-161, fax.
062/23-765, pri Stanislavu Ureku.

Dokumentacija se dvigne ob predložitvi
dokazila o plačilu:

– 50.000 SIT za celotno opremo
ali ločeno:
– 20.000 SIT za pozicijo 1.1. oziroma

1.5.
– 12.000 SIT za pozicijo 1.3.
– 8.000 SIT za pozicijo 1.2. oziroma 1.4.
na žiro račun št. 51800-601-10612. Na-

men nakazila se označi s pozicijami učnih
prostorov.

7. O morebitnih odstopanjih na podlagi
tehničnih oziroma finančnih razlogo se bo
naročnik pogajal z najugodnejšim ponudni-
kom pred sklenitvijo pogodbe.

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

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– reference,

– cena,
– roki,
– boniteta.
9. Ponudbe je treba oddati najkasneje v

31 dneh po objavi v Uradnem listu RS na
naslov: Projekt MR inženiring, p.o., Mari-
bor, Svetozarevska 10.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
Oprema za živilsko šolo v Mariboru”.

10. Opcije ponudb ne smejo biti krajše
od 80 dni od dneva odpiranja ponudb. Va-
lutne in podobne varovalne klavzule ne bo-
mo upoštevali.

11. Odpiranje ponudb bo v prostorih Pro-
jekt MR inženiring, p.o., Maribor, Svetoza-
revska 10, tri dni po roku oddaje ponudb, s
pričetkom ob 12. uri.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v štirinajstih dneh po od-
piranju ponudb.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-309

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 Rogaška Slatina

javni razpis
za izbiro izvajalca za izgradnjo II. faze

prizidka k I. Osnovni šoli v Rogaški
Slatini

1. Predmet razpisa je izbira izvajalca za
izgradnjo II. faze prizidka k I. Osnovni šoli
v Rogaški Slatini.

2. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva
razpisa dalje, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na sedežu Občine Rogaška Slatina,
Izletniška ul. 2. Tukaj bo na ogled tudi teh-
nična dokumentacija. Informacije lahko do-
bite na tel. 063/821-222.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
50730-630-10-217 Občina Rogaška Slatina
s pripisom “Javni razpis I. OŠ Rogaška Sla-
tina”.

3. Predviden rok pričetka gradnje je 15.
april 1996.

4. Rok za dokončanje del je 15. oktober
1996.

5. Orientacijska vrednost objekta znaša
75,000.000 SIT.

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so: fiksna cena do konca gradnje
po načinu “funkcionalni ključ v roke” in
pod pogojem, da se izvajalec odpove zahte-
vi po 637. členu ZOR-a, zahtevnai avans,
možnost kreditiranja ali zamik plačil, refe-
rence, način plačila izvedenih del po situa-
cijah.

7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS na naslov: “Ob-
čina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 2, Ro-
gaška Slatina”.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj – ponudba za izgradnjo II.
faze prizidka k I. OŠ v Rogaški Slatini”.

8. Javno odpiranje opnudb bo prvi dan
po izteku roka za oddajo ponudb, in sicer
26. marca 1996 ob 12. uri v prostorih Obči-
ne Rogaška Slatina. Predstavniki ponudni-
kov morajo predložiti pisno pooblastilo za
zastopanje.

9. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb.

Občina Rogaška Slatina

Št. 9/96 Ob-419

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

mednarodni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za izdelavo
investicijsko tehnične dokumentacije

II.faze Centralne čistilne naprave
Šaleške doline

1. Naročnik: Mestna občina Velenje, Ti-
tov trg 1, Velenje.

2. Predmet razpisa: predhodno ugotavlja-
nje sposobnosti za izvajanje projektantskih
storitev za izdelavo investicijsko tehnične do-
kumentacije “Objektov in naprav II. faze CČN
Šaleške doline” (biološko čiščenje z nitrifika-
cijo in denitrifikacijo za približno 50.000 PE)
in sicer: izdelava idejnih projektov, PGD in
PZI ter PID projektov, vključno s projektant-
sko koordinacijo z domačimi in tujimi doba-
vitelji opreme ter projektanti in izvajalci.

3. Lokacija: CČN je locirana v Šoštanju.
4. Predviden pričetek del: za izdelavo

idejnih projektov april 1996, rok dokonča-
nja je 90 dni. Projekti PGD in PZI se bodo
pričeli izvajati konec leta 1996, rok dokon-
čanja je 90 dni.

5. Dvig razpisne dokumentacije: na med-
narodni javni razpis se lahko prijavijo po-
nudniki iz vseh držav. Investitor je pripravil
razpisno dokumentacijo, ki jo ponudniki
lahko dvignejo od 27. 2. 1996 do 8. 3. 1996
od 9. do 12. ure na sedežu Mestne občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje pri Majdi Ko-
ren, tajnici župana, I. nadstropje, (tel.
063/854-639). Ponudniki morajo dvig do-
kumentacije najaviti en dan prej.

6. Orientacijska vrednost del za izdelavo
ITD: 20,000.000 SIT.

7. Glavna merila za izbiro usposobljenih
ponudnikov so:

7.1. Reference pri izvajanju tovrstnih del.
7.2. Organizacijska in kadrovska stuktu-

ra firme.
7.3. Finančno stanje ponudnika (bonitet-

ni podatki, bilanca stanja).
7.4. Organizacija kontrole kvalitete iz-

delane tehnične dokumentacije.
7.5. Ponudbena cena.
7.6. Rok izvedbe.
7.7. Finančni pogoji za zagotavljanje fik-

sne cene storitev.
7.8. Ostale ugodnosti ponudnika.
8. Usklajenost z zakonodajo: domači in

tuji ponudniki so dolžni investicijsko teh-
nično dokumentacijo izdelati v skladu s slo-
vensko zakonodajo.

9. Rok za dostavo ponudb: je 18. 3. 1996
do 12. ure na naslov: Mestna občina Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje, v roke Majdi Ko-
ren z oznako: “Ne odpiraj-ponudba-ugotav-
ljanje sposobnosti za projektiranje CČN”, v
zapečatenih kuvertah.

10. Datum javnega odpiranja ponudb ter
način obveščanja o izboru usposobljenih po-
nudnikov, bo določen v razpisnih pogojih.

Mestna občina Velenje
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Aufgrund der Anordnung über das Ver-
fahren der Ausführung der öffentlichen
Ausschreibung für die Vergabe der Aufträge
(Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr.
28/93 und 19/94) veröffentlicht die Stadt-
gemeinde Velenje

internationale öffentliche Ausschreibung
für die Auswahl des Auftragnehmers mit

Vorfeststellung der Befähigung zur
Ausfertigung der technischen

Investitionsdokumentation der II. Phase
der Zentralen Kläranlage im Šalek-Tal

1. Auftragsteller: Stadtgemeinde Vele-
nje, Titov trg 1, Velenje.

2. Ausschreibungsgegenstand:Vorfeststellung
der Befähigung für die Ausübung der Pro-
jektierungsleistungen zur Ausfertigung der
technischen Investitionsdokumentation der
“Objekte und Anlagen der II. Phase der Zen-
tralen Kläranlage im Šalek-Tal” (biolo-
gische Klärung mit Nitrifikation und Deni-
trifikation für ungefähr 50.000 Einheiten):
und zwar: Ausfertigung der Vorentwürfe,
des Projektes für die Baugenehmigung und
des Projektes für die Ausführung sowie der
Projekte der ausgeführten Arbeiten, ein-
schliesslich der Projektantkoordinierung mit
einheimischen und ausländischen Lieferant-
en der Einrichtung sowie den Projektanten
und Auftragnehmern.

3. Standort: Die Kläranlage ist in Šoštanj
loziert.

4. Vorgesehener Beginn der Arbeiten:
für Ausfertigung der Vorentwürfe ist der
April 1996, Beendigungsfrist: 90 Tage. Die
Ausführung der Projekte für die Bauge-
nehmigung und für die Ausführung fängt
am Jahresende 1996 an, Beendigungsfrist:
90 Tage.

5. Erhalt der Ausschreibungsdokumenta-
tion: An der internationalen öffentlichen
Ausschreibung können die Anbieter aus al-
len Ländern teilnehmen. Der Bauherr hat
die Ausschreibungsdokumentation aufbe-
reitet, die von den Anbietern vom 27. 2.
1996 bis 8. 3. 1996 von 9. - 12. Uhr im Sitz
der Stadtgemeinde Velenje, Titov trg 1,
63320 Velenje, bei Fr. Majda Koren,
Sekretärin des Bürgermeisters, I. Stock,
(Tel. (0) 63/854-639) abgeholt werden kann.
Die Anbieter haben die Abholung einen Tag
vorher anzumelden.

6. Richtwert der Arbeiten für Ausferti-
gung der technischen Investitionsdoku-
mentation: 20,000.000 SIT.

7. Hauptmaßstäbe für Auswahl der be-
fähigten Anbieter sind wie folgt:

7.1 Referenzen bei Ausführung diesbe-
züglicher Arbeiten.

7.2 Organisations- und Personalstruktur
der Firma.

7.3 Finanzstand des Anbieters (Bonitäts-
angaben, Zustandsbilanz).

7.4 Organisation der Qualitätskontolle
der ausgefertigten technischen Dokumen-
tation.

7.5 Angebotspreis.
7.6 Ausführungsfrist.
7.7 Finanzbedingung zur Sicherstellung

des Festpreises der Leistungen.
7.8 Andere Vorteile des Anbieters.
8. Abstimmung mit der Gesetzgebung:

einheimische und ausländische Anbieter
sind verpflichtet, die technische Doku-

mentation im Einklang mit der slowenischen
Gesetzgebung auszufertigen.

9. Zustellfrist der Angebote: ist der 18. 3.
1996 bis 12. Uhr an die Anschrift: Mestna
občina Velenje, (Stadtgemeinde Velenje),
Titov trg 1, Velenje, zu Hd. von Frau Majda
Koren mit der Bezeichnung: Ne odpiraj -
ponudba - ugotavljanje sposobnosti za pro-
jektiranje CČN” (NICHT ÖFFNEN - AN-
GEBOT - FESTSTELLUNG DER BEFÄHI-
GUNG FÜR PROJEKTIERUNG DER ZEN-
TRALEN KLÄRANLAGE”), in ver-
siegelten Umschlägen.

10. Datum der öffentlichen Öffnung der
Angebote und die Art der Benachrichtugung
über die Auswahl der befähigten Anbieter
wird in den Ausschreibungsbedingungen
festgelegt.

Stadtgemeinde Velenje

On the basis of the decree on the proce-
dure for performance of the public invita-
tion for submission of tenders (Official
Gazetto of Republic of Slovenia, No. 28/93
and 19/94), Mestna občina Velenje (Munic-
ipal Commune of Velenje) publishes

International Public Invitation
for selection of a contractor by

preliminary establishing of its eligibility
to work out investment & technical
documents for the phase II of the

Central Purification Plant (CČN) of
Šaleška dolina.

1. Tendered by: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, Velenje

2. Object of invitation: Preliminary es-
tablishing of eligibility for performance of
design services to work out investment &
technical documents of “Premises and facil-
ities of the Phase II of Central Purification
Plant of Šaleška dolina” (biological purifi-
cation with nitrification and denitrification
for approx. 50,000 PE) as follows: making
design projects, projects for building licence
approval(PGD), execution projects (PZI)
and projects of executed works (PID), in-
cluding designers’ coordination between
national and foreign suppliers of equipment
and between designers and contractors.

3. Location: Central Purification Plant
(CČN) is located at Šoštanj.

4. Envisaged beginning of works: for
making outline schemes - April 1996, with
90-day work completion term. The imple-
mentation of the projects PDG and PZI will
start toward the end of l996 and will be
completed in 90-day term.

5. Overtaking the tender documents: Bid-
ders of any country can submit their bids to
the above international invitation. The in-
vestor has prepared tender documents,
which can be lifted by bidders from Febru-
ary 27, l996 to March 8, l996 from 9,00 to
12,00 in the head office of Mestna občina
Velenje, Titov trg 1, Velenje from Mrs Ma-
jda Koren, secretary to Mayor, First floor,
Telephone No. 063/854 639.

Bidders are to announce the lifting of
bidding documents one day in advance.

6. Frame value of works for making in-
vestment-technical documents (ITD):
20,000.000 SIT.

7. Main criteria for selection of eligible
bidders are as follows:

7.1 References for execution of works of
that kind

7.2 Organization and personnel structure
of the bidding firm

7.3 Bidder’s financial standing (credit
rating, balance sheet)

7.4 Quality control organization for sub-
mitted technical documents

7.5 Bid price
7.6 Term of execution
7.7 Financial conditions for assuring

fixed price of services rendered
7.8 Other advantages of the bidder
8. Compliance with laws: national and

foreign bidders are to make the
investment-technical documents in accord-
ance with Slovene legislation.

9. Deadline for submission of bids is
March 18, l996 till 12.00 at the address of:
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
for the attention of Mrs Majda Koren.

The sealed envelopes have to be marked:
Do not open - bid - establishing of project-
ing eligibility for central purification plant
(CČN).

10. The date of public opening of the
bids and the manner of information relating
to the selection of eligible bidders will be
given in the tendered conditions.

Mestna občina Velenje

Ob-452

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) Mestna
občina Maribor, Mestna uprava, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, objavlja

javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije

PZR, PGD, PZI za objekte osnovnih šol
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,

Mestna uprava.
2. Predmet razpisa in orientacijske vred-

nosti:
a) OŠ Franceta Prešerna, podružnica

Razvanje:
– dokumentacija za obnovo elektroinsta-

lacij in obnovo kotlovnice iz trdega goriva
na drug vir energije – 600.000 SIT,

b) OŠ Franca Lešnika Vuka, Slivnica:
– dokumentacija za obnovo elektroinsta-

lacij – 400.000 SIT,
c) OŠ Ivana Cankarja, podružnica Koša-

ki:
– dokumentacija za obnovo elektroinsta-

lacij – 350.000 SIT,
d) OŠ Slave Klavore, Štrekljeva 31, Ma-

ribor:
– dokumentacija za obnovo elektroinsta-

lacij – 400.000 SIT,
e) OŠ Martina Konšaka, Prekmurska 67:
– dokumentacija za obnovo objekta

(elektroinstalacije, strojne instalacije, to-
plotna in zvočna zaščita objekta) –
2,000.000 SIT,

f) OŠ Ludvika Pliberška, Lackova 4:
– dokumentacija za obnovo elektroinsta-

lacij – 300.000 SIT,
– ureditev hidroizolacije v starem delu

šole – 200.000 SIT.
3. Predvideni roki: 30 dni po podpisu

pogodbe.
4. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so predvsem:
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– strokovnost,
– reference,
– rok izvedbe,
– ponujena cena.
Opomba: najcenejša ponudba ni nujno

tudi najugodnejša.
5. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-

kumentacijo vsak delovnik od 8. do 12. ure
v prostorih Mestne uprave, Mestne občine
Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti,
Ul. heroja Staneta 1, soba 321/III.

Ponudniki lahko dobijo potrebne infor-
macije in razlage za izdelavo ponudbe pri
Adeli Erker, tel. 062/227 771.

6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 10.
dan od objave v Uradnem listu RS do 12. ure
na naslov: Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul.
heroja Staneta 1, Maribor, soba 321/III.

7. Javno odpiranje ponudb bo tretji dan
po oddaji ponudb v prostorih Mestne občine
Maribor, Mestne uprave, Ul. heroja Staneta
1, Maribor, v kletni sejni sobi.

8. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti ku-
verti z oznako ponudnika, navedbo predmeta
razpisa in opozorilom, da gre za javni razpis.

Naročnik si pridržuje pravico izbrati iz-
vajalca za vsako posamezno postavko iz raz-
pisne dokumentacije. Prav tako si pridržuje
pravico, da ob morebitnem pomanjkanju
sredstev, z izbranim ponudnikom ne sklene
pogodbe.

Mestna občina Maribor,
Mestna uprava

Ob-453

Vzgojno varstveni zavod Slovenske Ko-
njice, Slomškova 1, objavlja na podlagi
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil

javni razpis
za nakup avtomobila za izvajanje

vzgojnega programa v Potujočem vrtcu
na območju občine Slovenske Konjice

1. Predmet razpisa je osebni avtomobil
za prevoz vzgojiteljice, didaktičnih pripo-
močkov in drugih materialov za vzgojno
delo v podružničnih OŠ, kjer se izvaja
vzgojni program.

2. Orientacijska vrednost je 1,600.000 SIT.
3. Prednost imajo ponudniki, ki nudijo

popust in krajši rok dobave.
4. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po

razpisu v Uradnem listu RS.
5. Ponudbe bo obravnaval svet zavoda

in o izbiri obvestil ponudnike v 7 dneh.
VVZ Slovenske Konjice

Št. 110-1/95 Ob-446A

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Akontativno pridobivanje
nepremičnin za rekonstrukcijo reg.ceste

R-326/1162 na odseku
Trebnje-Mokronog

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 28. 2. do 1. 3. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Erna Bavčar,
dipl. jur. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,560.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 12. 3. 1996 ob 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Pridobivanje
nepremičnin za rekonstrukcijo ceste Treb-
nje-Mokronog.” – E.B.

Javno odpiranje ponudb bo 12. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-446B

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Lokacijska

dokumentacija za ureditev križišča cest
v Podplatu

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 28. 2. do 1. 3. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Karmen Deš-
man, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,200.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 3. 1996 ob 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Lokacijska
dokumentacija za ureditev v križišču v Pod-
platu.” – K. D.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-446C

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi

objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava PGD, PZI

rekonstrukcije ceste R 335/1212 skozi
Črnomelj-Belokranjska in Kolodvorska

cesta v Črnomlju
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 28. 2. do 1. 3. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Lidija Keg-
ljevič, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
3,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 3. 1996 ob 9.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “ Izdelava
PGD, PZI rekonstrukcije ceste skozi Črno-
melj.” – L.K.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1996
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-446Č

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del: Izdelava lokacijske

dokumentacije za rekonstrukcijo ceste
Tolmin - most na Soči v območju

Prapetnega
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 28. 2. do 1. 3. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Ladi Wohinz,
dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Orientacijska vrednost del znaša
1,300.000 SIT.

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 3. 1996 ob 10.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za “Lokacijska
dokumentacija za rek. ceste Tolmin - v ob-
močju Prapretno.” – L.W.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 3. 1996
ob 11. uri v prostorih Direkcije Republike
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Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Št. 110-1/95 Ob-446D

Na podlagi določil zakona o proračunu
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 26/94 in
40/95), odredbe o postopku za izvajanje jav-
nega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l.
RS, št. 28/93 in 19/94), zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86),
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze, Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot investitor objavlja

javni razpis
za oddajo del:
1. Projekt PZI obnove vozišča R 357

Martjanci - Dobrovnik - Dolga vas
Orientacijska vrednost del znaša

3,500.000 SIT.
2. Projekt PGD, PZI obnove vozišča

R 358 Črenšovci - Razkrižje
Orientacijska vrednost del znaša

2,100.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo

materialnih stroškov) na Direkciji Republi-
ke Slovenije za ceste, Dunajska 48, Ljublja-
na, v sobi št. 126/I (pri Ireni Skubic), in
sicer od 28. 2. do 1. 3. 1996, strokovne
informacije pa vam posreduje Draga La-
vrič, dipl. inž. (tel. 061/1324-222).

Merila za izbiro ponudnika so cena, rok
izvedbe in strokovna usposobljenost izva-
jalca.

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 14. 3. 1996 ob 8.30 v vložišče
Direkcije Republike Slovenije za ceste, Du-
najska 48, soba št. 207/II, Ljubljana.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena: Ne odpiraj, ponudba za

“1. Projekt PZI obnove vozišča Martjan-
ci-Dobrovnik.” – D.L.

“2. Projekt PGD, PZI obnove vozišča
R 358 Črenšovci-Razkrižje.” – D.L.

Javno odpiranje ponudb bo 14. 3. 1996
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Dunajska 48,
v suterenu.

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

Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije

za ceste

Št. 3 Ob-454

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Republike Slovenije, Ljubljana,
Trdinova 8, objavlja na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93)

javni razpis
za nabavo kolesarskih čelad

1. Predmet razpisa je nabava 1.000 kom
kolesarskih varnostnih čelad v velikosti,
uporabni za kolesarje, stare med 10 in 15 let
(300 kom št. 54, 300 kom št. 56, 300 kom št.
58 in 100 kom št. 60 – obseg glave oziroma
EUR številke).

Dodatne zahteve:
– ustrezen A test,
– barvna lestvica,

– dodatni napisi (tisk ali nalepka) akcije
in sponzorjev na čeladi.

Cena mora biti fiksna in mora vsebovati
tudi ceno treh barvnih nalepk (ali barvnih
odtisov na čeladi) v velikosti 1 kom
40 × 50 mm in 2 kom 30 × 120 mm, ceno
dostave po dispoziciji naročnika na naslove
v Sloveniji. Navedena naj bo tudi cena do-
datne čelade nad 1.000 kom, z opcijami na-
ročila in dobave v letu 1996.

2. Orientacijska vrednost razpisanih če-
lad znaša 2,100.000 SIT.

3. Rok dobave – sukcesivno v letu 1996.
4. Lokacija dostave –Občinski sveti za

preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
Sloveniji in članice svetov (do 50 naslovov).

5. Na čeladi je lahko znak proizvajalca z
vsemi podatki le na notranji strani čelade.
Za znak in napis proizvajalca na vidnem
delu čelade lahko proizvajalec ponudi sode-
lovanje kot pokrovitelj.

Vse druge informacije lahko dobite na
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, Ljubljana, Trdinova 8, na tel.
327-892, fax. 1328-105 – Iztok Juvan.

Ponudba mora vsebovati (za vsak model
čelade posebej):

– naslov in dejavnost podjetja, dokazila
o registraciji, navedbo pooblaščene osebe,

– ponujen model z opisom, kopijo A te-
sta in vzorec čelade,

– barvno lestvico, v kateri so čelade iz-
delane,

– ceno (plačilo po zakonitem roku po
dobavi),

– rok dobave,
– rok veljavnosti ponudbe (vsaj do kon-

ca marca 1996).
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so: model čelade, cena, rok dobave,
dostava po Sloveniji, cena nadizvodov.

Posebne ugodnosti:
– pokroviteljstvo, proizvodnja v Sloveniji.
Pisne ponudbe za vsak model posebej (z

vzorcem) morajo prispeti v zaprtih omotih z
oznako “Ne odpiraj – ponudba za čelado” in
polnim imenom in naslovom pošiljatelja,
najkasneje 14. 3. 1996, do 12. ure, na na-
slov: Svet za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu, Ljubljana, Trdinova 8.

Odpiranje ponudb bo 15. 3. 1996 ob 9.
uri, v prostorih Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu, Ljubljana, Trdinova 8.

Postopek odpiranja ponudb, izbora po-
nudnika, obveščanje in sklepanje pogodbe
bo izvedeno v skladu z določili odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93).

Ponudniki bodo v 15 dneh po odpiranju
ponudb obveščeni o odločitvah po odpira-
nju ponudb in bodo lahko po tem roku prev-
zeli vzorec čelad iz ponudb, razen vzorca
izbranega ponudnika.

Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Republike Slovenije

Št. 79/96 Ob-456

Športno društvo Bežigrad, Ljubljana, Sav-
lje 6, objavlja na podlagi določb odredbe o
postopku za izvajanje javnega razpisa za odda-
jo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za nabavo opreme fitness kabineta

Predmet razpisa je oprema, namenjena pred-
vsem za vadbo odriva (skoka), za moč rok za
vrhunske športnike in za splošno vadbo.

Ponudbe pošljite na naslov ŠD Bežigrad,
Savlje 6, Ljubljana s pripisom Fitness do
11. 3. 1996.

Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
30. 3. 1996.

Športno društvo Bežigrad

Št. 253/96 Ob-439

Občina Velike Lašče in Turistično druš-
tvo Rašica objavljata na podlagi določil
odredbe o postopku za izvajanje javnega
razpisa za oddajo javnih naročil (Uradni list
RS, št. 28/93 in 19/94)

javni razpis
za izvedbo del ureditve ograje pri

spomeniku Primoža Trubarja na Rašici
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Veli-

ke Lašče 15 in Turistično društvo Rašica.
2. Predmet razpisa: izvedba ureditve

ograje pri spomeniku Primoža Trubarja na
Rašici.

3. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo na Občini Velike Lašče (tel.
789 238) ali pri Janku Žužku (tel. 781 320).

4. Orientacijska vrednost del je 1,5 mili-
jona SIT.

5. Rok dokončanja del: 18. maj 1996.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika:
– reference izvajalca,
– cena,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– rok izvedbe,
– garancijski pogoji.
7. Ponudbe morajo vsebovati:
– firmo oziroma naslov ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– ceno in plačilne pogoje,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– rok izvedbe del.
8. Naročnik si pridržuje pravico, da se

odloči za zmanjšan obseg del.
9. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

kuverti z oznako “Ne odpiraj – javni razpis”
– ograja pri Trubarjevem spomeniku) do
vključno 15. marca 1996 do 13. ure na na-
slov: občina Velike Lašče, Velike Lašče 15,
Velike Lašče.

10. Javno odpiranje ponudb bo v ponede-
ljek, 18. marca ob 9. uri na sedežu Občine
Velike Lašče. Ponudniki bodo o izbiri obveš-
čeni v desetih dneh po odpiranju ponudb.

Občina Velike Lašče

Ob-457

Statistični urad RS obvešča, da je bil dne
14. 2. 1996 v Official Journal of the Euro-
pean Communities No C 42/10 objavljen
razpis z sledečo vsebino:

III
(notices)

COMMISSION
Phare - computer equipment

Invitation to tender issued by the
Commission of the European

Communities on behalf of the Slovenian
Republic in the framework of the Phare

Programme
(96/C 42/08)
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Project number and project title
Modernization and Development of the

Statistical Information System in Slovenia.
1. Participation and origin
Participation is open on equal terms to

all natural and legal persons of the Member
States of the European Community, or of
Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Es-
tonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland,
Romania, the Slovak Republic and Slove-
nia.

Supplies offered must originate in the
above mentioned states.

2. Subject
The supply in 5 lots of the following

devices in connection with the sampling pro-
gramme to be held into the framework of
the project:

Lot 1) personal computers,
Lot 2) printers,
Lot 3) high-performance graphic work-

station,
Lot 4) SSO LAN enhancement,
Lot 5) general software.
The supplies must be delivered to the

Statistical Office of Slovenia.
3. Invitation to tender dossier
The complete tender dossier may be ob-

tained free of charge by written request
from:

a) Government of the Republic of Slovenia
Statistical Office of the Republic of Slo-

venia
Attention of Ms Magdalena ZEBRE
Head of International Relations
Vožarski pot 12
SI-61000 LJUBLJANA
SLOVENIA
(Facsimile: (386) 61 21 69 32.
b) Commission of the European Com-

munities
Directorate-General IA-B3
PHARE Programme
Attention of Ms Annarita CASTELLO
 rue de la Loi/Westraat 200 (AN88-3/17)
 B-1049 Bruxelles/Brussel
 Facsimile: (32/-2) 295 75 02.
c) Information offices of the European

Union in all Member States (sledi seznam)
4. Tenders
Should arrive, at the latest, on 12. 4.

1996 (11.00), local time, at:
Commission of the European Communi-

ties
Directorate-General IA-B3
PHARE Programme
Attention: Mr Eugen PARAVICINI
rue de la Loi/ Wetstraat 200 (AN88-3/48)
B-1049 Bruxelles/Brussel.
They will be opened in public session on

18. 4. 1996 (11.00), local time at this address.
Statistični urad Republike Slovenije

Sklici skupščin

Ob-445

Na podlagi točke 7.3. statuta družbe Dro-
ga Portorož, Živilska industrija d.d., zača-
sna uprava sklicuje

1. skupščino delničarjev

ki bo v Portorožu 27. marca 1996 ob 11.
uri v Avditoriju

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles skupščine.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-

tuta.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1994.
6. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada

za pridobivanje lastnih delnic.
7. Sprejem sklepa o uporabi dobička za

leti 1993 in 1994.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
9. Sprejem sklepa o imenovanju revizor-

ja.
10. Sprejem sklepa o določitvi sejnine

za člane nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
1. Sklep k tč. 1.: izvolijo se delovna tele-

sa skupščine.
2. Sklep k tč. 2.: potrdi se predlagani

dnevni red.
3. Sklep k tč. 3.: sprejme se predlagani

poslovnik o delu skupščine.
4. Sklep k tč. 4.: sprejmejo se predlaga-

ne spremembe in dopolnitve statuta.
5. Sklep k tč. 5.: sprejme se letno poroči-

lo za leto 1994.
6. Sklep k tč. 6.: sprejme se sklep o obli-

kovanju sklada za pridobivanje lastnih del-
nic.

7. Sklep k tč. 7.: sprejmejo se sklepi o
uporabi dobička za leti 1993 in 1994.

8. Sklep k tč. 8.: izvolijo se predlagani
člani nadzornega sveta, ki zastopajo intere-
se delničarjev.

9. Sklep k tč. 9.: imenuje se predlagana
revizorska hiša.

10. Sklep k tč. 10.: sprejme se preldaga-
na sejnina za člane nadzornega sveta.

Predlagatelj sklepov o imenovanju revi-
zorjev in članov nadzornega sveta je zača-
sni nadzorni svet sam, v ostalih primerih pa
sta predlagatelja začasna uprava in začasni
nadzorni svet.

Čas zasedanja: skupščina je sklicana za
27. 3. 1996 ob 11. uri. Če ob prvem sklicu
ni dosežena sklepčnost, se ponovno zaseda-
nje skupščine določi za 27. 3. 1996 ob 14.
uri. Na ponovnem zasedanju skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko
udeležijo vsi delničarji, v korist katerih so
delnice družbe na dan 20. 3. 1996 vknjiže-
ne na računu vrednostnih papirjev, ki se
vodi pri Klirinško depotni družbi oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopni-
ki. Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar oziroma zanj njegov pooblaš-
čenec ali zakoniti zastopnik, ki je najka-
sneje 3 dni pred zasedanjem skupščine
družbi pisno prijavil svojo udeležbo. Prija-
va udeležbe je pravočasna, če na sedež
družbe prispe do 23. 3. 1996. Pooblašče-
nec delničarja mora k prijavi udeležbe pri-
ložiti tudi pisno pooblastilo, če le-to ni
shranjeno pri družbi.

Gradiva: gradivo k posameznim točkam
dnevnega reda je na vpogled v času od 26. 2.

1996 dalje na sedežu družbe Obala 27, Por-
torož, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Droga Portorož, Živilska industrija, d.d.,

Portorož,
Začasna uprava

Št. 62/96 Ob-451

Okrožno sodišče v Novem mestu je dne,
27. 12. 1995 registriralo delniško družbo
Novograd gradbeništvo, inženiring in trgo-
vina d.d., Novo mesto, Podbevškova ulica
12, začasna uprava delniške družbe ugotav-
lja, da so s tem dani pogoji za sklic skupšči-
ne, zato na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe sklicuje

1. sejo skupščine
delniške družbe Novograd, d.d.

ki bo dne 28. 3. 1996 ob 12. uri,
v sejni dvorani Zavarovalnice TILIA,

Seidlova cesta 5, Novo mesto.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, sprejem dnevne-

ga reda, ugotovitev udeležbe in sklepčnosti
ter:

a) izvolitev predsednika skupščine,
b) izvolitev verifikacijske komisije in

dveh preštevalcev glasov,
c) imenovanje notarja za sestavo notar-

skega zapisnika.
2. Predlog sklepa: sprejme se dnevni red

skupščine. Ugotovi se sklepčnost skupšči-
ne. Izvoli se predlagani predsednik skupšči-
ne, verifikacijska komisija in dva prešteval-
ca glasov, imenuje se notarja in zapisnikar-
ja.

2. Poročilo o lastninskem preoblikova-
nju družbe in o registraciji družbe.

Predlog sklepa: sprejme se poročilo v.d.,
direktorja o postopku lastninskega preobli-
kovanja in o registraciji družbe Novograd
d.d.

3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog skepa: skupščina imenuje člane

nadzornega sveta, ki zastopajo interese del-
ničarjev.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta delniške družbe.

Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe in dopolnitev statuta.

5. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina določi sejnino
in pokritje potnih stroškov članom nadzor-
nega sveta.

6. Predlogi in pobude delničarjev
Gradivo o katerem sklepa skupščina je na

vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe
v Novem mestu, Podbevškova 12, vsak de-
lovni dan od 26. 2. 1996 med 12. in 14. uro.

Delničarji lahko sporočijo svoje predlo-
ge družbi v 7 dneh po objavi sklica skupšči-
ne. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi
in posredovani na sedež družbe.

Skupščine se lahko udeležijo vsi delni-
čarji skladno s statutom, njihovi pooblaš-
čenci oziroma zastopniki. Pravico udeležbe
na skupščini in glasovalno pravico lahko
uresničujejo vsi delničarji, ki v 3 dneh pred
skupščino upravi družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo oziroma deponirajo pooblastilo
za zatopanje. Vsaka delnica je en glas.

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaš-
čencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
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Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne,
to je 28. 3. 1996 ob 14. uri v istih prostorih.

Po ponovnem sklicu bo skupščina odlo-
čala ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Novograd d.d., Novo mesto
Začasna uprava delniške družbe

Ob-424

Na podlagi 22. člena statuta Kovinoteh-
ne, d.d., Celje, začasni nadzorni svet in za-
časna uprava sklicujeta

skupščino delničarjev
Kovinotehne, d.d., Celje

ki bo dne 25. 3. 1996 ob 12. uri, v pro-
storih poslovne stavbe “Celjanka”, Celjski
sejmi, d.o.o., Dečkova cesta 1, Celje (prvo
nadstropje).

Dnevni red:
1. Otvoritev redne seje in izvolitev orga-

nov skupščine.
2. Delitev dobička za poslovni leti 1993

in 1994.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizorja.
5. Določitev višine nagrad članom nad-

zornega sveta.
6. Sprejem sprememb statuta.
7. Uskladitev vrednosti sredstev z njiho-

vo realno vrednostjo.
Pod 1/ se predlog sklepa glasi: skupščina

izvoli predlagane člane organov redne seje
skupščine.

Pod 2/ se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlog delitve dobička za leto 1993
in 1994.

Pod 3/ se predlog sklepa glasi: skupščina
izvoli člane nadzornega sveta.

3/1 se predlog sklepa glasi: razrešijo se
dosedanji začasni člani nadzornega sveta,
in sicer: Jože Stanič, Branko Zidar in Go-
razd Čuk.

3/2 se predlog sklepa glasi: za člane nadzor-
nega sveta se izvolijo predlagani kandidati.

Pod 4/ se predlog sklepa glasi: skupščina
imenuje MT&D, d.o.o., kot revizorsko družbo.

Pod 5/ se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlagano višino nagrad za člane
nadzornega sveta.

Pod 6/ se predlog sklepa glasi: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopolni-
tve statuta.

Pogoji udeležbe: skupščine se lahko ude-
ležijo vsi delničarji, v korist katerih so del-
nice družbe na dan 18. 3. 1996 vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri
Klirinško depotni družbi oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Gradi-
vo za skupščino je na vpogled na sedežu
družbe pri poslovnem sekretarju, ki daje tu-
di ustne informacije po tel. 063/432-204
med 10. in 12. uro.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo v skla-
du s 24. členom statuta ponovno zasedanje
istega dne ob 16. uri, v isti dvorani. Skupš-
čina bo takrat veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Kovinotehna, d.d., Celje

Ob-427

Pooblaščena družba za upravljanje
CAP-INVEST, d.d., Ljubljana, Pražakova

6, Ljubljana na osnovi statuta družbe CAP-
INVEST 2, d.d., Pooblaščena investicijska
družba Ljubljana, zakona o investicijskih
skladih in družbah za upravljanje ter zakona
o gospodarskih družbah sklicuje

ustanovno skupščino
CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena
investicijska družba Ljubljana,

Pražakova 6, Ljubljana
ki bo v petek, 29. marca 1996 ob 9. uri v

prostorih družbe na Pražakovi 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti in potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani

dnevni red.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predsednika

in dva preštevalca glasov, ugotovi se pri-
sotnost notarja, ki se imenuje za zapisni-
karja.

3. Ustanovitvena poročila ustanoviteljev
in poročilo ustanovitvene revizije.

Predlog sklepa: skupščina sprejme usta-
novitveno poročilo in poročilo ustanovitve-
ne revizije.

4. Obravnava in sprejem.
– ugotovitvenega sklepa o vpisu in vpla-

čilu delnic:
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o vpisu in vplačilu delnic.
– ugotovitvenega sklepa o pavšalni viši-

ni ustanovitvenih stroškov:
Predlog sklepa: sprejme se ugotovitveni

sklep o pavšalni višini ustanovitvenih stroš-
kov.

5. Spremembe osnovnega kapitala in
spremembe statuta družbe.

Predlog sklepa: potrdi se sprememba os-
novnega kapitala in sprejmejo se spremem-
be statuta in potrdi se statut v prečiščenem
besedilu.

6. Imenovanje nadzornega sveta in di-
rektorja družbe.

Predlog sklepa: ugotovi se, da sta ime-
novana nadzorni svet in direktor pooblašče-
ne investicijske družbe.

7. Imenovanje finančnega revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se predlagani

finančni revizor.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje: ena vpisana in vplačana del-

nica zagotavlja en glas na skupščini družbe.
Delničarji so z izpolnitvijo lastninskega

nakaznice in vpisnice pooblastili Pooblaš-
čeno družbo za upravljanje CAP-INVEST,
d.d., Ljubljana ali pa druge pooblaščence
za uresničevanje glasovalne pravice iz
vplačanih delnic. Ne glede na navedeno se
lahko zasedanja skupščine udeležijo delni-
čarji ali pooblaščeni zastopniki, ki svojo
udeležbo – v skladu s točko 36.3. statuta
CAPINVEST 2, d.d., Pooblaščena investi-
cijska družba Ljubljana – pismeno prijavi-
jo družbi najkasneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine. Prijava bo veljavna le s
predložitvijo kopije veljavne lastninske na-
kaznice in vpisnice imetnika ali zastopni-
ka, ki je izpolnjena na CAPINVEST, d.d.,
Pooblaščena  investcijska  družba  Ljub-
ljana.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice
najmanj eno uro pred začetkom zasedanja
skupščine na sedežu družbe.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be, Pražakova 6, vsak delovnik med 18. 3.
in 27. 3. 1996 od 9. do 11. ure.

Pooblaščena družba za upravljanje
CAP-INVEST, d.d.,

Ljubljana

Ob-379

Vabimo vas na

4. redno sejo skupščine družbe
Manuskript, grafične storitve, d.d.
ki bo v petek, 15. 3. 1996, ob 10. uri, v

sejni sobi Dnevnika, d.d., Kopitarjeva 4,
Ljubljana, št. 405/IV.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev predsednika, imeno-
vanje preštevalca glasov in notarja.

Predlog sklepa: za predsedujočega se
imenuje Peter Perčič, preštevalka glasov je
Nada Sodja, notarka je Katarina Terčelj Ve-
rovšek.

2. Poročilo o poslovanju v letu 1995.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo upra-

ve o poslovanju v letu 1995.
3. Predlog razporeditve nerazporejenega

dobička iz leta 1994.
Predlog sklepa: nerazporejeni dobiček,

ugotovljen po zaključnem računu 1994, se v
letu 1995 razporedi po predlogu uprave.

4. Obravnava zaključnega računa za leto
1995 in predlog delitve dobička iz leta 1995.

Predlog sklepa: sprejme se zaključni ra-
čun za leto 1995 in delitev dobička iz leta
1995 po predlogu uprave.

5. Predlog prodaje osnovnih sredstev.
Predlog sklepa: sprejme se predlog od-

prodaje osnovnih sredstev po predlogu upra-
ve.

6. Predlog izplačila nagrad.
Predlog sklepa: sprejme se predloženi

predlog uprave za izplačilo nagrad članom
upravnega odbora, predsedniku skupščine
in direktorju.

7. Predlog prenehanja in začetka likvi-
dacije družbe.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o pre-
nehanju in začetku likvidacije družbe po
predlogu uprave.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pismeno.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki naj-
kasneje 3 dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo ter deponirajo pooblastila.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo pri Nadi Sodja pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrez-
no gradivo.

Posebno opozorilo velja za sprejem skle-
pu pod zap. št. 7. Predlog prenehanja in
začetka likvidacije družbe, ki mora biti spre-
jet z najmanj tričetrtinsko večino zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Celoviti predlogi sklepov za vsako toč-
ko dnevnega reda, gradivo in druge infor-
macije,  so  delničarjem  na  vpogled  na
sedežu  družbe  pri  direktorju  Matjažu
Markiču.
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Vabljene  prosimo,  da  svoje  nasprotne
predloge  k  posameznim  točkam  dnevne-
ga  reda  pismeno  sporočijo  upravi  v  14
dneh  pred  zasedanjem  skupščine,  ter  s
tem  upravi  omogočijo  pripravo  njenih
stališč.

V primeru nesklepčnosti bo drugi sklic
skupščine v ponedeljek, 18. 3. 1996, ob 10.
uri, v istih prostorih. Na ponovnem zaseda-
nju skupščina veljavno odloča glede na vi-
šino zastopanega osnovnega kapitala.

Glasovanje o točkah dnevnega reda po-
teka javno.

Manuskript, d.d., Ljubljana
Predsednica upravnega odbora

Ob-436

Začasna uprava družbe IZOTERM-PLA-
MA, d.d., proizvodnja izolacijskih izdelkov,
Podgrad, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
IZOTERM-PLAMA, d.d., Podgrad
Okrožno sodišče v Kopru je dne 3. 4.

1995 registriralo delniško družbo in potrdi-
lo statut. Začasna uprava ugotavlja, da so s
tem izpolnjeni pogoji za sklic skupščine.
Začasna uprava sklicuje skupščino dne 28.
3. 1996 ob 12. uri, na sedežu podjetja Pod-
grad b. št., Podgrad.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna

ugotovitev sklepčnosti. Začasna uprava ot-
vori skupščino in ugotovi, da je na skupšči-
ni zastopanih toliko delnic, da skupščina
lahko zaseda.

2. Izvolitev predsednika, dveh prešteval-
cev glasov, notarja in zapisnikarja.

Na predlog začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta se izvolijo predsednik,
preštevalca glasov, notar in zapisnikar.

3. Obravnava in ugotavljanje sklepčno-
sti.

Na osnovi poročila preštevalcev glasov
predsednik skupščine ugotovi sklepčnost
skupščine.

4. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: potrdi se predlaga-
ni dnevni red.

5. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se poslov-
nik skupščine v predloženem besedilu.

6. Obravnava in seznanitev s poročilom
začasne uprave o poteku lastninske preo-
brazbe podjetja z ugotovitvami o vpisu in
vplačilu delnic ter stroških lastninske preo-
brazbe.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: skupščina se sez-
nani s poročilom o poteku lastninske preo-
brazbe podjetja z ugotovitvami o vpisu in
vplačilu delnic ter stroških lastninske preo-
brazbe.

7. Obravnava in odločanje o letnem po-
ročilu za leto 1993 in 1994.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se letno
poročilo za leto 1993 in 1994 v predlože-
nem besedilu.

Mnenje začasnega nadzornega sveta:
začasni nadzorni svet predlaga skupščini,
da sprejme letno poročilo začasne uprave

za leto 1993 in 1994 v predloženem bese-
dilu.

8. Obravnava in odločanje o sklepu o
uporabi dobička in pokrivanju izgube za le-
to 1993 in 1994.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: sprejme se sklep
o uporabi dobička in pokrivanju izgube za
leto  1993  in  1994  v  predloženem  bese-
dilu.

9. Obravnava kandidatov, določitev kan-
didatne liste in volitve članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: izvolijo se predlagani člani nadzor-
nega sveta.

10. Obravnava predloga in potrditev čla-
na nadzornega sveta, ki ga na predlog sveta
delavcev potrjuje skupščina.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: potrdi se predlaga-
nega člana nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.

11. Obravnava in določitev nagrad čla-
nom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: določi se nagrade
članom nadzornega sveta v predlagani viši-
ni.

12. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja se imenuje predlagano
revizorsko podjetje.

13. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar iz-

kaže z začasnico oziroma s pisnim poobla-
stilom delničarja in njegovo začasnico o
vplačanih delnicah. Pooblastila za zastopa-
nje na skupščini je potrebno dati v hrambo
na sedežu delniške družbe vsaj tri dni pred
zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali nje-
gov pooblaščenec naj najavi svojo udeležbo
na skupščini najpozneje tri dni pred zaseda-
njem skupščine v pisni obliki.

Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začet-
kom zasedanja. V sprejemni pisarni so na-
javljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščen-
cev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.

Celoviti predlogi sklepov za vsako toč-
ko dnevnega reda in gradivo, ki sklepe
obrazlaga ter druge informacije, so delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Sabrini Pirih, vsak delovnik od 10. do 12.
ure.

Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
objave tega sklica svoje pripombe ter spre-
minjevalne oziroma dopolnitvene predloge
pisno sporočijo začasni upravi. Začasna
uprava in začasni nadzorni svet bosta o ute-
meljenih predlogih sprejela svoja stališča in
bosta o spreminjevalnih predlogih najpoz-
neje 12 dni po sklicu skupščine obvestila
imenske delničarje.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

IZOTERM-PLAMA, d.d.,
Podgrad

Začasna uprava

Razne objave

St 06-1/3/95 Ob-380

Občina Žalec, Savinjske čete 5, Žalec,
na podlagi sklepa seje Občinskega sveta z
dne 14. 12. 1995 razpisuje

javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin

1. Prodaja graščine Novi Klošter
a) Predmet prodaje je kompleks graščine

Novi Klošter v k.o. Založe, ki obsega: vl. št.
424, kjer so vpisane parc. št. 20/2 – dvoriš-
če 902 m2, gospodarsko poslopje 159 m2,
funkcionalni objekt 182 m2, parc. št. 20/3 –
stanovanjska stavba 766 m2, parc. št. 20/4 –
gospodarsko poslopje 571 m2, parc. št. 20/5
– dvorišče 1017 m2 in vl. št. 437, kjer so
vpisane parc.št. 16 – zelenica 4924 m2, parc.
št. 17 – zelenica 180 m2, parc. št. 18 – zele-
nica 2914 m2, parc. št. 20/1 – dvorišče
2320 m2, parc. št. 26 – zelenica 144 m2.

b) Izklicna cena nepremičnin kompleksa
Novi Klošter znaša po cenilni vrednosti
34,600.000 SIT. V izklicno ceno ni vklju-
čen prometni davek, ki ga plača uspeli po-
nudnik.

c) Ponudnik mora zagotoviti obnovo in
revitalizacijo objekta graščine Novi Klošter
v skladu s projektno in gradbeno dokumen-
tacijo, na katero pridobi soglasje Zavoda za
varstvo naravne in kulturne dediščine. V ta
namen ponudnik k ponudbi predloži termin-
ski plan obnove in revitalizacije predmetne-
ga objekta.

d) Uspeli ponudnik sprejme breme vseh
zasedenih stanovanj v dopolnilnih objektih
graščine.

e) Za resnost ponudbe kupoprodajne po-
godbe uspeli ponudnik položi varščino v
višini 5% predvidene vrednosti investicije
ali predloži bančno garancijo.

f) Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki
ponudi najbolj kompleksno in celovito revi-
talizacijo objekta graščine Novi Klošter v
čim krajšem času.

2. Oddaja nezazidanega stavbnega zem-
ljišča za izgradnjo trgovsko poslovnega cen-
tra Arnovski gozd

a) Predmet ponudbe je oddaja nezazida-
nega stavbnega zemljišča za izgradnjo tr-
govsko – poslovnega centra Arnovski gozd,
predvidenega z zazidalnim načrtom Arnov-
ski gozd (Uradni list RS, št. 33/92) in sicer
zemljišča v lasti Občine Žalec, oziroma nje-
nega sklada stavbnih zemljišč:

parc. št. 1455/23 – gozd, 12171 m2;
parc. št. 1455/107 – gozd 1169 m2;
parc. št. 1455/31 – gozd 18522 m2;
parc. št. 1455/106 – travnik 1101 m2;
parc. št. 1455/32 – gozd 21123 m2;
parc. št. 1455/34 – gozd 7742 m2;
parc. št. 1455/35 – gozd 5755 m2;
parc. št. 1455/160 – gozd 12283 m2;
parc. št. 1455/183 – gozd 3744 m2;
parc. št. 1455/24 – gozd 9818 m2.
b) Izklicna cena za m2 je izračunana v

skladu s sklepom Občinskega sveta Občine
Žalec o povprečni gradbeni ceni in pov-
prečnih stroških urejanja stavbnega zemljiš-
ča (Uradni list RS, št. 26/95) za nezazidano
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stavbno zemljišče in znaša 828,50 SIT/m2.
V ceno ni vključen prometni davek, ki ga
plača uspeli ponudnik.

c) Uspeli ponudnik mora poleg cene
zemljišča, povrniti Občini Žalec stroške iz-
delave zazidalnega načrta in plačati prispe-
vek za dodatno obremenitev in razširitev
čistilne naprave v višini 10,000.000 SIT/ha
površine vseh zemljišč v območju zazidal-
nega načrta Arnovski gozd.

d) Pridobitev preostalega zemljišča v ob-
močju zazidalnega načrta, ki niso v lasti
Občine Žalec oziroma njenega sklada, za-
gotovi uspeli ponudnik sam.

e) Prednost pri izbiri ima ponudnik, ki
bo ponudil najugodnejši terminski plan za
izgradnjo celotnega kompleksa trgovsko –
poslovnega centra Arnovski gozd.

3. Oddaja stavbnega zemljišča za grad-
njo poslovno – stanovanjskega prizidka k
Osnovni šoli Petrovče – gradnja za trg

a) Občina Žalec odda stavbno zemljišča
parc. št. 112, zemljišče, parc. št. 389/1, parc.
št. 389/3 in del zemljišča parc. št. 389/5, vse
k.o. Petrovče, v centru naselja Petrovče za
gradnjo poslovno – stanovanjskega objekta
kot prizidka k Osnovni šoli Petrovče – grad-
nja za trg.

b) Pogoj oddaje je, da uspeli ponudnik v
zameno za ceno zemljišča, komunalno
opremljenost zemljišča, tržno ugodnost lo-
kacije in ceno objektov, stoječih na stavbni
parceli št. 112, ki so po zazidalnem načrtu
predvideni za odstranitev (stanovanjska hi-
ša in gospodarsko poslopje), zgradi v pri-
zidku prostore za potrebe šole (garderobe)
in v poslovno – stanovanjskem delu nado-
mestno stanovanje za družino prosvetnega
delavca, ki stanuje v hiši predvideni za od-
stranitev.

Za izgradnjo objekta je izdelana idejna
zasnova, iz katere so razvidni prostori za
potrebe osnovne šole in prostori nadomest-
nega stanovanja.

c) Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki bo ponudil najugodnejše pogoje pod toč-
ko b. tega razpisa.

4. Prijave na javni razpis morajo ponud-
niki poslati priporočeno v zaprti kuverti v
roku 15 dni po dnevu objave tega razpisa v
Uradnem listu RS na naslov: Občina Žalec,
Savinjske čete 5 Žalec, z oznako “ponudba
na razpis – ne odpiraj.”

5. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan od zadnjega dneva roka za oddajo
ponudbe ob 12. uri v sejni sobi Občine Ža-
lec.

6. Vse potrebne dodatne informacije in
razpisno dokumentacijo dobijo interesenti
pri tajniku Občine Žalec.

7. O izbiri ponudnika bodo ponudniki
obveščeni v roku 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Občina Žalec
     Razpisna komisija

Ob-291

1. Upravni odbor družbe Metropol Hote-
li Portorož, d.d., je na seji dne 21. 6. 1994
ter na skupščini dne 22. 6. 1996 v zvezi z
obveznicami, upoštevajoč odločbo SDK RS,
Podružnice Koper, št. 300-2/93-1-II/NA, 20,
z dne 18. 6. 1993 in revizijskim poročilom
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje
in informiranje, Podružnica Koper, Odde-

lek inšpekcije, št. 390-19/93-II/3 z dne
27. 10. 1995, razveljavil obveznice izdane po
sklepih upravnega odbora z dne 4. 9. 1992
in 16. 12. 1992, in sicer obveznice prve
izdaje od št. 1 do št. 234, ki so bile izdane
dne 8. 9. 1992, ter obveznice druge izdaje
od št. 1 do št. 231, ki so bile izdane dne
22. 12. 1992 in obveznice izdane po sklepih
skupščine z dne 22. 12. 1992, in sicer ob-
veznice tretje izdaje od št. 1 do št. 231, ki so
bile izdane dne 24. 12. 1992, ter obveznice
četrte izdaje od št. 1 do št. 231, ki so bile
izdane dne 28. 12. 1992, takrat zaposlenim
delavcem.

2. Delavci, ki so prejeli obveznice prve,
druge, tretje in četrte izdaje, so dolžni le-te
vrniti v finančno službo družbe, ki jih bo
potem, ko bodo zbrane, komisijsko uničila.

3. Kot izhaja iz revizijskega poročila s
strani APPN in na podlagi dopisa Republiš-
ke uprave za javne prihodke, št. 432-2/95 z
dne 2. 2. 1996, bo ta delavcem, ki so iz
naslova prejetih in kasneje vrnjenih obvez-
nic, oškodovani zaradi preveč plačane do-
hodnine, le-to ponovno obračunala in pre-
plačila vrnila.

Metropol hoteli Portorož, d.d.

Ob-443

Obvestilo delničarjem
delniške družbe SALUS, promet s
farmacevtskimi, medicinskimi in

drugimi proizvodi
Agencija Republike Slovenije za plačil-

ni promet, nadziranje in informiranje (AR-
SPPNI) je po izvedenem revizijskem po-
stopku pri delniški družbi izdala odločbo št.
380/65002796 z dne 29. 1. 1996. Z navede-
no odločbo je delniški družbi naložila, da
vzpostavi družbeni kapital v vrednosti
316,007.321 SIT, kar bi pomenilo, da bi
sedanji delničarji, ki so 100% lastniki
SALUSA, d.d., ohranili le 20% kapitalski
delež.

Zoper SALUS, d.d., je dne 1. 12. 1995
na podlagi revizijskega poročila vložil tož-
bo tudi Družbeni pravobranilec Republike
Slovenije (DSP), ki izpodbija med drugim
posle prenosa sredstev iz SALUSA na druž-
beno podjetje FINSA, p.o. Uprava ocenjuje,
da sta navedena odločba in tožba v celoti
neutemeljeni, zato bo zoper odločbo vlože-
na tožba, prav tako pa bo SALUS izpodbijal
tožbene navedbe DPS.

Že po pregledu zaključnega računa
SALUS, d.d., za leto 1991, je tedanja SDK,
sprva sklicevaje se na enake razloge kot
odločba ARSPPNI, ugotovila, da naj bi bilo
lastninjenje SALUSA, d.d. napačno izvede-
no in izdala odločbo o povečanju družbene-
ga kapitala. Vendar pa je SDK odločbo na
pritožbo delniške družbe odpravila, tako da
je bila tedanja struktura kapitalskih deležev
pravnomočno ugotovljena kot zakonita (od-
ločba 71-Up/II-24/91-III/I-DM z dne 27. 9.
1991). Tudi prodaja družbenega kapitala
Skladu RS za razvoj, ki je bila izvedena na
podlagi tako ugotovljenega njegovega kapi-
talskega deleža, je bila izvedena na podlagi
pravnomočnega soglasja Agencije RS za
pospeševanje prestrukturiranja gospodars-
tva in spodbijanje prenove podjetij.

Ker je bilo torej, kot izhaja iz navedenih
pravnomočnih odločb, lastninjenje SALU-

SA, d.d. pravilno in zakonito izvedeno, bi
pomenila izvedba odločbe ARSPPNI razla-
stitev delničarjev SALUS, d.d.; zato bo
SALUS, d.d. navedeno odločbo in tožbene
navedbe DPS izpodbijal.

Navedeno obvestilo je predloženo tudi
Agenciji za trg vrednostnih papirjev in Ljub-
ljanski borzi, d.d.

Uprava SALUS, d.d., Ljubljana

Ob-386

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., na podlagi sklepa nadzornega sveta
družbe št. 123/13-95 z dne 22. 12. 1995 in
sklepa Vlade Republike Slovenije z dne
18. 1. 1996 razpisuje

javno dražbo
za prodajo dela svojih nepremičnin
Pogoji dražbe in prodaje so:
I. Predmet prodaje:
1. parcela št. 488/1, stavba v izmeri

522 m2 in dvorišče v izmeri 8989 m2,
2. parcela št. 490, stavba kemičnega la-

boratorija, kopalnic ter skladišča v izmeri
976 m2,

3. parcela št. 491, stavba skladišča IIg in
avtodelavnice v izmeri 1320 m2,

4. parcela št. 495, stavbe (porušene) v
izmeri 312 m2 in dvorišče v izmeri 218 m2,

vse vpisane v vložku št. 594 k.o. mesto
Idrija.

Skupna površina znaša 12.337 m2, ne-
premičnine pa se prodajo le kot celota.

II. Izklicna cena znaša 13,628.507 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi ce-

nitve ob upoštevanju obveznosti, ki jih bo
kupec ob nakupu v zvezi s prodanimi nepre-
mičninami moral sprejeti s prodajno pogod-
bo.

III. Kupec poleg na dražbi dosežene ce-
ne plača prometni davek, stroške prodaje in
stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.

IV. Kupec bo s prodajno pogodbo moral
sprejeti zavezo, da bo v roku 60 dni sklenil
s prodajalcem posebno pogodbo, s katero se
bo zavezal izvesti sanacijska dela na delu
prodanih nepremičnin v vrednosti
33,000.000 SIT v skladu s sanacijskim pro-
gramom, izdelanim na podlagi “Zasnov sa-
nacijskega programa za zemljišče RŽS Idri-
ja”, ki ga je izdelala družba OIKOS, d.o.o.,
Domžale.

Kupec se bo s prodajno pogodbo moral
zavezati porušiti objekte stoječe na proda-
nem zemljišču, kar vključuje odvoz ruševin
na deponijo, ki jo bo določil prodajalec.

V. Uspeli dražitelj bo dolžan prodajno po-
godbo skleniti v roku 8 dni po opravljeni javni
dražbi in kupnino plačati v roku 3 dni po
sklenitvi pogodbe iz točke IV. teh pogojev.

VI. Na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in fizične osebe. Pravne osebe mora-
jo prodajalcu predložiti izpisek iz sodnega
registra, fizične pa potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije. Pooblaščenci dražite-
ljev morajo pred pričetkom dražbe predlo-
žiti pisno pooblastilo.

VII. Vsak dražitelj mora pred pričetkom
dražbe vplačati varščino v višini 10% od
izklicne cene na žiro račun prodajalca št.
52020-601-13705 ter o vplačilu predložiti
potrdilo pred pričetkom dražbe.

Varščina se všteje v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa vrne v roku treh dni po dražbi.
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Če uspeli dražitelj ne bo sklenil prodaj-
ne pogodbe v določenem roku ali ne bo
pravočasno plačal kupnine se šteje, da je od
nakupa odstopil oziroma se pogodba šteje
za razdrto. Varščina v tem primeru ostane
prodajalcu.

VIII. Vsa dodatna pojasnila dobijo inte-
resenti na sedežu prodajalca pri direktorju
mag. Marku Cigaletu osebno ali po tel.
065/73-811. Ogled je mogoč vsak delovni
dan po predhodnem dogovoru.

Javna dražba bo 4. 3. 1996 ob 13. uri na
sedežu prodajalca v sobi št. 8.

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o., Idrija

Št. 02/01-405/96 Ob-381

V zvezi z javnim razpisom za podelitev
koncesije za opravljanje pomorske pilotaže
na območju teritorialnega morja in notra-
njih morskih voda Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 74-77/95, Ob-3768), Uprava Re-
publike Slovenije za pomorstvo,

ponovno poziva
neznanega pošiljatelja ovojnice na zgo-

raj navedeni javni razpis, da se zglasi v
prostorih Uprave RS za pomorstvo Ukmar-
jev trg 2, Koper ter predloži primerno pisno
izjavo s katero se bo izkazal kot pošiljatelj
tako, da se mu bo lahko vrnilo ovojnico, ki
je bila v postopku odpiranja prijav zaradi
nepravilne opremljenosti zavrnjena, na
ovojnici namreč ni navedeno ime oziroma
oznaka prijavitelja. Če se pošiljatelj ovojni-
ce v roku 15 dni od objave tega poziva ne
zglasi tako kot je navedeno v prejšnjem stav-
ku se bo, dne 11. 3. 1996, ovojnico komisij-
sko odprlo ter se bo, kolikor bo iz nje razvi-
den prijavitelj, dokumentacijo odposlalo na
njegov naslov.

Uprava Republike Slovenije
za pomorstvo

Št. 906/96 Ob-382

Banka Celje, d.d., v skladu s svojim sta-
tutom objavlja ponudbo

za prodajo
delnic podjetja Kovinar Vitanje, p.o., Vi-

tanje. Podjetje ponuja v prodajo:
170 navadnih delnic na ime Banke Ce-

lje, d.d., in
205 prednostnih delnic na ime Banke

Celje, d.d.
po ceni 12.000 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.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavijo 30 dni po objavi v Uradnem
listu RS, po tem roku bodo delnice pod ena-
kimi pogoji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva.

Banka Celje, d.d.

Ob-383

Ljubljanska banka – Banka Domžale,
d.d., Domžale v skladu s statutom Ljubljan-
ske banke – Banke Domžale, d.d., Domžale
objavlja ponudbo, ki jo je banki posredoval
delničar Hidrometal, p.o., Mengeš – v ste-
čaju

za odkup
– 542 rednih delnic LB – Banke Domža-

le, d.d., Domžale.
Delnice se ponujajo po ceni 7.700 SIT

za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi

kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-690-13180.

Prednostno pravico odkupa imajo v skladu
z določili statuta delničarji Ljubljanske banke –
Banke Domžale, d.d., ki v roku 15 dni od dneva
objave tega oklica v Uradnem listu RS pisno
sporočijo banki, da sprejemajo ponudbo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale, d.d.

Ob-385

Tovarna pohištva LIPA Ajdovščina, pre-
klicuje žig pravokotne oblike v velikosti
15 mm × 45 mm, na katerem je poleg začet-
nega znaka, ki je v levem delu žiga, na
preostalem delu žiga naslednja vsebina: TO-
VARNA POHIŠTVA “LIPA” AJDOVŠČI-
NA, p.o., 38 AJDOVŠČINA.

Št. 275/96 Ob-397

Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana, Ce-
lovška cesta 71, p.p. 50, preklicuje štampilj-
ko z napisom: Obrtna zbornica Slovenije 32.

Artpro d. o. o., Mirje 12, Ljubljana, prekli-
cuje štampiljko pravokotne oblike, velikosti
35x10 mm z napisom ARTPRO D. O. O.,
Mirje 12, Ljubljana. s-12221

Društvo upokojencev Medvode, Gorenj-
ska c. 11, Medvode, preklicuje štampiljki
okrogle oblike premera 30 mm in 20 mm z
napisom Društvo upokojencev na obodu in
Medvode v sredini. s-12008

Društvo upokojencev Medvode, Gorenj-
ska c. 11, Medvode, preklicuje štampiljko
pravokotne oblike, velikosti 5, 8 x 1, 2 cm z
napisom Društvo upokojencev v prvi vrsti
in Medvode v drugi vrsti. s-12009

Okorn Anton, Rašica 20, Šmartno, pre-
klicuje odločbo obrtnega dovolenja, št.
033479/1898/00-37/1995 - soboslikarstvo in
pleskarstvo. s-12197

Zavod za varstvo pri delu, Bohoričeva
22 a, Ljubljana, preklicuje štampiljko okro-
gle oblike z napisom ZAVOD RS ZA VAR-
STVO PRI DELU LJUBLJANA - Center za
medicino dela, št. 5 v sredini. s-12246

Zalar Ivan, Ul. borcev za severno mejo 33,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opra-
vilna št. 25-0249/94 z 15. 6. 1996. s-12057

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
Banković Miodrag, Vide Pregarčeve 11,

Ljubljana, potni list št. AA 677082, izdala
Upravna enota Ljubljana 2. 1. 1993. s-12264

Barba Ivan Albin, Podbreže 15, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 865400. s-12007

Barbič Mojca, Bratovševa 17, Ljubljana,
potni list št. AA 300720. p-12076

Bašič Danko, Na hriboh 1, Tolmin, ma-
loobmejno prepustnico, št AI 035341.
p-12077

Bedrač Franc, Slatina 55 b, Cirkulane,
potni list št. AA 24003. s-12110

Benko Edi, Grgar 190/a, Nova Gorica,
potni list št. AA 353892. p-12070

Bičič Eros, Gortanov trg 14, Koper, pot-
ni list št. BA 402156. p-12054

Bletgen Klavdija, Vrba 35, Žirovnica
64274, potni list št. AA 488959, izdala
Upravna enota Jesenice 17. 9. 1992. s-12139

Božičič Zdravko, Andreja Kumarja 11,
Ljubljana, potni list št. BA 43920. s-12172

Bogatić Ivan, Parecag 70, Sečovlje, pot-
ni list št. AA 200245. p-12045

Bokšan Doroteja, Okrogarjeva 3, Celje,
potni list št. AA 541482. g-12054

Brodar Branko, Runkova 26, Ljubljana,
potni list št. BA 171797. s-12042

Butara Jože, Zobčeva ul. 5, Novo mesto,
potni list št. AA 453435. s-12109

Cegnar Ivan, Sp. Ščavnica 56, Gornja
Radgona, potni list št. BA 364098. p-12008

Curanović Kristjan, Lepa cesta 37 b, Por-
torož, potni list št. AA 500730. p-12015

Dekleva Boris, Beblerjev trg 1, Ljublja-
na, potni list št. BA 102494. s-12224

Delbello Diego, Sv. Peter 69, Piran, pot-
ni list št. AA 408237. p-12050

Dragan Marjan, Kolodvorska ulica 1,
Kranjska gora, potni list št. AA 785106.
p-12019

Draksler Matjaž, Cesta 1. maja 69, Hrast-
nik, potni list št. BA 98545. s-12204

Fakin Štefan, II prekomorskih brigad 33,
Koper, potni list št. AA 133304. p-12014

Flajs Andrejka, Ledina 7, Bovec, potni
list št. AA 782037. p-12075

Flajs Marija, Ledina 7, Bovec, potni list
št. BA 093339. p-12074

Gadžijev Andrej, Pot na goro 21, Šmart-
no, potni list št. AA 607745. s-12150

Galjot Matej, Krožna pot 3, Šenčur, pot-
ni list št. AA 925254. g-12120

Gjaka Fatmir, Beblerjev trg 7, Ljubljana,
potni list št. BA 320901. p-12209

Golob Tomaž, Gregorčičeva ulica 17 D,
Beltinci, potni list št. BA 092545. p-12066

Gorenšek Irena, Pod Lipami 20, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v UL RS, št.
5/96. g-12258

Gostinčar Primož, Vinje 27, Dol pri
Ljubljani, potni list št. BA 240073. s-12132
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Grobelnik Mojca, Polzela 137, Polzela,
potni list št. AA 046563. p-12036

Halilović Anela, Cesta Maršala Tita 62,
Jesenice, potni list št. AA 573637. p-12053

Ibrić Refija, Stantetova 11, Velenje, pot-
ni list št. AA 736268. p-12028

Jaklič Anton, Tržaška c. 465, Ljubljana,
potni list št. BA 414184. s-12117

Janežič Vinko Marjan, Prešernova cesta
8, Domžale, potni list št. AA 109348.
s-12210

Josipović Darija, Kidričeva ul. 6, Ko-
čevje, potni list št. BA 159051. p-12038

Josipović Darko, Kidričeva ul. 6, Ko-
čevje, potni list št. BA 159053. p-12039

Josipović Janja, Kidričeva ulica 6, Ko-
čevje, potni list št. BA 159091. p-12037

Just Tarmpuš Mirko, Neubergerjeva 18,
Ljubljana, potni list št. AA 936453. s-12265

Karner Renata, Jelša 9, Blagovica, potni
list št. BA 213367. s-12192

Kenda Gojko, Groharjeva 2, Kamnik,
potni list št. AA 520771. s-12106

Kete Rok, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
maloobmejno prepustnico, št. AI 66159.
p-12006

Kobal Franc, Ustje 50, Ajdovščina, pot-
ni list št. BA 245645. p-12055

Kohek Ksenja, Jamova 48, Ljubljana,
potni list št. AA 303674. s-12148

Kolšek Alenka, Požarnice 51, Notranje
Gorice, potni list št. AA 824958. s-12200

Kosić Nevio, Seča 61, Piran, maloob-
mejno prepustnico, št. 4645. p-12013

Krefl Lidija, Obrtniška ul. 23, Nazarje,
potni list št. BA 163091. p-12007

Krenk Bojan, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 770070. s-12021

Krenk Metka, Brodarjev trg 15, Ljublja-
na, potni list št. AA 293606. s-12022

Krpan Adormi, Ul. I tankovske brigade
7, Sežana, potni list št. BA 249222. s-12202

Lalović Robert, Černelavci, Zadružna ul.
12, Murska Sobota, potni list št. BA 166666.
p-12026

Lukančič Franc, Clevelandska 43, Ljub-
ljana, potni list št. AA 875127. p-12052

Lukančič Grega, Clevelandska 43, Ljub-
ljana, potni list št. AA 875126. s-12051

Makovec Gregor, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, potni list št. BA 287601. p-12062

Malerič Dušanka, Ul. Metoda Mikuža
20, Ljubljana, potni list št. BA 521031.
s-12266

Markelj Dušan, Jamova 41, Ljubljana,
potni list št. BA 62061. s-12227

Medija Branko, Cesta 15. aprila 35, Ki-
sovec, potni list št. BA 130883. p-12071

Mencigar Tatjana, Ručigajeva cesta 21,
Kranj, potni list št. AA 218942, izdala
Upravna enota Ljubljana 23. 6. 1992.
s-12024

Mešinović Derviš, Zakotnikova ul. 1,
Ljubljana, potni list št. AA 715922. s-12256

Mitrovič Stanko, Vilharjeva 11, Pivka,
potni list št. BA 489288. p-12067

Novak Matjaž, Gabrovka 77, Gabrovka,
potni list št. BA 507512. s-12025

Obrekar Julijana, Roče 16, Slap ob Idrij-
ci, potni list št. AA 782223. p-12073

Ozebek Vesna, Prekorje 45, Celje, potni
list št. AA 277057. p-12012

Palić Nazif, Pomjan 27, Šmarje/Koper,
potni list št. AA 756937. p-12022

Petrič Dušica, Cankarjeva 44, Nova Go-
rica, petletno listino po VS, št. AI 2044,
izdala UE Nova Gorica. p-12069

Pilko Drago, Gosposka 1, Celje, potni
list št. BA 470949. p-12041

Pirnar Alenka, Kermaunerjeva ul. 9,
Ljubljana, potni list št. BA 197749. s-12072

Pirnar Roman, Kermaunerjeva ul. 9,
Ljubljana, potni list št. BA 197750. s-12073

Plevnik Viljem, Sela 18, Podčetrtek, pot-
ni list št. AA 295617. p-12078

Podbrežnik Jože, Podolševa 15, Mozir-
je, potni list št. AA 641286. p-12072

Podgorelec Jolanda, Trubarjeva ulica 34,
Piran, potni list št. AA 504267. s-12094

Popovič Vesna, Pot na Labar 31 A, Ljub-
ljana, potni list št. BA 287343. s-12130

Preželj Maja, Podlimberskega 47/a,
Ljubljana, potni list št. BA 145121. s-12207

Prudič Boštjan, Verje 6, Medvode, potni
list št. AA 528850. s-12108

Raković Mustafa, Poljanski nasip 26,
Ljubljana, potni list št. AA 275172. s-12038

Rašiti Sabit, Ig 183 A, Ig, potni list št.
AA 828980. s-12131

Rebolj Božo, Vino 13, Škofljica, potni
list št. AA 943260. p-12033

Rotar Gregor, Vršočev Štradon 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 313260. s-12245

Rous Anton, Hladilnipka pot 26, Ljub-
ljana, potni list št. AA 824589. p-12034

Smajlovič Rajif, Regentova 10, Anka-
ran, potni list št. AA 483648. p-12011

Stanivuković Zorka, Ul. Tuga Vidmarja
4, Kranj, potni list št. AA 707783. p-12056

Strnad Franc, Rudnik pri Radomljah, Ra-
domlje, potni list št. AA 696458. s-12159

Šišernik Mileva, Ul. Veljka Vlahoviča
63, Maribor, potni list št. AA 659254.
p-12040

Škreblin Nada, Ul. Simona Gregorčiča
15, Radovljica, preklic potnega lista, objav-
ljen v UL RS, št. 9/96. s-12164

Šlibar Miran, Stara cesta 16, Dragomer,
potni list št. AA 862218. s-12010

Špindler Emil, Iršičeva ul. 11, Celje, pot-
ni list št. BA 509275. p-12063

Štern Tim, Kajuhova 10, Piran, potni list
št. BA 225736. s-12100

Terpinc Jurij, Kolodvorska cesta 50,
Bled, potni list št. AA 577896, izdala Uprav-
na enota Radovljica, 20. 1. 1993. s-12267

Tisovec Bernard, Nad mlini 42, Novo
mesto, potni list št. AA 689045. p-12095

Turk Damjan, Ljubljanska cesta 30,
Ivančna Gorica, potni list št. BA 260603.
s-12147

Vinković Saša, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12213

Zdešar Robert, Viška 49/c, Ljubljana,
potni list št. BA 130294, izdala Upravnae-
nota Ljubljana 6. 7. 1993. s-12262

Zupan Matjaž, Struževo-del 49/a, Kranj,
potni list št. AA 625584. p-12042

Zupančič Alojzij, Železno 17, Trebnje,
potni list št. AA 926836. s-12092

Druge listine

Adrović Azra, Zvezda 1, Ljubljana, štu-
dentsko izkaznico. s-12226

Andolšek Irena, Trg Komandanta Sta-
neta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,  št.  S 812550,  reg.  št.  66112.
s-12244

Andrejaš Stanislav, Lenartova pot 1, Bre-
žice, zavarovalno polico, št. 358527.
p-12021

Arnšek Andraž, Mladinska ulica 28,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12134

Avbelj Blažena, Zaloška cesta 218, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230617, št. reg. 11645. g-12028

Bažika Karlo, Dalmatinova 10, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
391310, št. reg. 128549. s-12167

Barl Ivan, Cesta na Štibuh 2, Slovenj
Gradec, indeks Srednje šole GSŠ Velenje.
g-12051

Baruc Robert, Ul. Tugo Vidmar 10,
Kranj, vozniško dovoljenje, št. S 0475529.
g-12145

Baum Franc, Zagorci 37, Juršinci, de-
lovno knjižico, št. 50508. p-12068

Bebek Bernarda, Slap 6, Tržič, spričeva-
lo 4. letnika, šolsko leto 1974/75. g-12146

Bedenik Anton, Zapuže 27, Begunje,
vozovnico  na  relaciji  Begunje  -  Radov-
ljica,  izdal  Alpetour  Škofja  Loka.
s-12158

Begić Darko, Trg v Vlahoviča 9, Ribni-
ca, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole  v  Ljubljani,  izdano  leta  1991.
s-12126
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Bekuž Željko, Frankolovskih žrtev 9, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št.
31258. p-12049

Benko Edi, Grgar 190/A, Grgar, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BCEF, izdala UE Nova
Gorica. p-12089

Berden Marjan, Cesta na grič 23, Borov-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4555. s-12214

Bergant Borut, Cesta VII, št. 8, Koper,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika, šolsko leto
1973 do 1976. g-12143

Bertoncelj Gabriela, Zg. Besnica 23,
Zgornja Besnica, vozovnico, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-12086

Bertoncelj Špelca, Kovor, Glavna c. 7,
Tržič, vozniško dovoljenje. g-12186

Birsa Suzana, Brje 102, Dobravlje, spri-
čevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1982. g-12239

Božič Tanja, Rimska pl. 9, Ptuj, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 28311. g-12036

Božičko Branko, Pobrežje 92, Videm,
delovno knjižico, št. 49477. p-12092

Bogolin Ivanka, Prežihova 10, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Komercial-
ne šole v Ljubljani, št. 5 z dne 13. 6. 1975.
g-12238

Bojić Milan, Čanžekova ulica 56, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 223270.
s-12220

Bolliger Deni, Zabukovica 74/D, Griže,
spričevalo 4. letnika. g-12138

Bostič Tina, Sp. Gameljne 18 b, Šmartno
pod Šmarno goro, spričevalo zaključnega
izpita Srednje upravno administrativne šole
Ljubljana, izdano leta1995. s-12152

Bračun Nada, Pod kostanji 16, Celje, za-
varovalni polici, št. AO 0191620 in
K 058124. s-12218

Bregar Klemen, Pot na Vir 7, Ivančna
Gorica, potrdilo o znanju CPP, št. 1737.
s-12068

Breznik Korošec Anica, Glavni trg 12,
Slovenj Gradec, spričevalo, šolsko leto 79/
80. p-12001

Brkljača Denis, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 204133. s-12075

Budinoska Mirjam, Prešernova 26, Ilir-
ska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 326510, št. reg. 3474. s-12128

Bunčić Damir, Zgornje Gameljne 24 b,
Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št.
694. s-12058

Burjan Karla, Bevkova 7, Žalec, spriče-
valo Šole za prodajalce, št. 430. g-12019

Cedilnik Jože, Lahotence 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 78939.
s-12095

Cener Ferenc, Kuštanovci 87, Mačkov-
ci, vozniško dovoljenje, št. 31653. p-12086

Cernjak Aleš, Gotska ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244762, št. reg. 177525. s-12174

Clobis Adrijana, Strunjan 47, Portorož,
zavarovalno polico, št. 0270192. g-12179

Curk Mija, Črtomirova 31, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 35043.
s-12047

Cvijič Mateja, Dajnkova ulica 18, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-12125

Ćoralić Halid, Ig 443, Ig, spričevalo 1.
in 2. letnika Srednje kovinarske šole Dom-
žale, izdano leta 1980 in 1981. s-12151

Čamernik Uroš, Mlinska pot8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
171759. s-12193

Čampa Nejc, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34793.
s-12225

Čargo Evgen, Nova Gorica, potrdilo o
znanju CPP, izdala UE Nova Gorica.
p-12090

Čerkez Dragan, Ulica osvobodilne fron-
te 11, Izola, zavarovalno polico AO št.
290575, izdal Adriatic PE Postojna. s-12142

Čizmič Suvada, Cesta talcev 78, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje. p-12057

Čiček Valentina, Jakčeva 2, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33. s-12

DFR Trbovlje d. o. o., Gabrsko 32/c,
Trbovlje, zavarovalno polico, št. 0334046.
g-12084

Džino Maja, Šarhova 34, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 28272.
s-12064

Dakić Anto, C. Františka Foita 8, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7317.
p-12044

Daolio Andreja, Tomaj 71, Dutovlje, di-
plomo. g-12191

Debeljak Barbara, Kurirska pot 8, Cer-
klje, delovno knjižico. g-12087

Debevec Ivan, Bokalova 11, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. ABF, št. 2111. g-12079

Delić Elvira, Triglavska 11, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 25744. s-12103

Derčar Mojca, Prečna 3/a, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 30264.
g-12253

Dobrila Mihael, Preglov trg 1, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
167296. s-12198

Dragar Bojan, Ježa 48, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1000404,
št. reg. 209120. s-12005

Dragojevič Borko, Slovenska cesta 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDE-
FGH, št. S 1041934, št. reg. 115928. s-12149

Duvnjak Jadranka, Grajska c. 323, Bled,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12436.
s-12116

Dvorančić Pero, Gubčeva 8, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9430. p-12027

Eber Štimac Milena, Storžiška 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S806213, št. reg. 25046, izdala UE Kranj.
s-12217

Eber Štimac Milena, Storžiška 17, Kranj,
zavarovalno polico, št. 8576660. s-12219

Elmazen Kemal, Ljubljanska 95, Dom-
žale, zavarovalno polico, št. 0151813.
s-12201

Eržen Tomaž, Zg. Besnica 131, Zgornja
Besnica, vozovnico, št. 460228. g-12234

Erjavec Tadej, Mekinje nad Stično 15,
Ivančna Gorica, spričevalo 1. letnika Sred-
nje tehnične in zdravstvene šole v Novem
mestu. s-12222

Fister Branko, Prezrenje 10, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št.
16840. g-12037

Flajs Andrejka, Ledina 7, Bovec, voz-
niško dovoljenje, št. S 935422, izdala UE
Tolmin. p-12084

Frank Janja, Topolc 70, Ilirska Bistrica,
spričevalo o končani OŠ, izdano leta1968.
g-12189

Fruk Vladimir, Otočec ob Krki 10/A,
Otočec, spričevalo 1. letnika Gostinske šole
v Novem mestu. g-12040

Gabor Milena, Bilje 92 A, Renče, spri-
čevalo 8. razreda OŠ heroja Bračiča Tržič
šolsko leto 70/71. s-12196

Gazibera Sanja, Zaloška 222 d, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 4537.
s-12056

Gluvič Nada, Gregorčičeva 2, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-12004

Gobec Marcel Mišo, Ul. Frankolovskih
žrtev 34, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 33480, izdala UE Celje. p-12064

Godnik Boštjan, Brodarjeva 23, Celje,
spričevalo 1. letnika STŠ Celje, šolsko leto
90/91. g-12032

Golias Janez, Groharjeva cesta 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 566815, št. reg. 79851. s-12105

Gorenc Martina, Dolenje Laknice 30,
Mokronog, delovno knjižico. s-12121

Gradišek Metoda, Valvazorjev trg 9, Li-
tija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika; izdal Cen-
ter strokovnih šol v Ljubljani - šiviljska šo-
la. s-12123

Greben Anita, Log 7, Hrastnik, maturi-
tetno spričevalo Gimnazije Trbovlje, izda-
no leta 1976. g-12259

Gregorič Peter, Dekani 183, Dekani, za-
varovalno polico, št. 0285813. g-12180

Grilc Sabina, Gmajnica 104, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 12886. s-12203

Grilj Jožica, Gornji Zemon 51, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika in diplo-
mo Gostinske šole v Izoli. g-12255
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Grišin David, V Deseniške 18, Kočevje,
vozniško dovoljenje. g-12242

Grišin M, V Deseniške 18, Kočevje, voz-
niško dovoljenje. g-12243

Grišin Mira, V Deseniške 18, Kočevje,
vozniško dovoljenje. g-12241

Gruden Peter, Vrhovci c. XXXII 3, Ljub-
ljana, diplomo Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev, izdana leta 1989.
s-12195

Gruenfeld Adam, Koseskega ulica 1,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja št.
15549, kat. BGH, objavljen v UL RS št. 3/
96 pod št. s-3228. s-12216

Grzin Jožef, Voduškova ulica 7, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
91408, št. reg. 6020. s-12206

Hafner Marko, Godešič 37, Škofja Loka,
spričevalo o zaključnem izpitu, izdano leta
1983. g-12093

Hajdarpašić Fernala, Zrnovski pristan 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515704, št. reg. 126180. s-12059

Handelj Klavdija, Bazoviška 15, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19339. g-12248

Hedl Anita, Mestni vrh 106/a, Ptuj, in-
deks Srednje naravoslovno-družboslovne
šole. g-12052

Hrovat Avgust, Spodnji trg 51, Vuzeni-
ca, vozniško dovoljenje. p-12083

Idriz Alija, Rezala, Srbica, delovno knji-
žico. s-12231

Ilič Mateja, Na griču 1, Ljubljana, dijaš-
ko mesečno vozovnico, št. 11340. s-12183

Ilič Vidergar Urška, Pot pod hribom 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, št. 18228.
s-12029

Ivanič Zoran, Javornik 60, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BCEF-
GH, št. 8851. p-12035

Jakopič Marko, Grčarevec 17, Logatec,
diplomo, št. 5030/78, izdala Pedagoška aka-
demija v Ljubljani, leta 1978. s-12065

Janžič Stanko, Taborniška 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. AA
295617. p-12079

Jančar Srečko, Besnica 73, Ljubljana,
spričevalo II. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano
leta 1982. s-12023

Japelj Robert, Bevke 59, Vrhnika, zava-
rovalno polico, št. 0226329. s-12066

Jelenc Gabrijela, Podlubnik 203, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5553. g-12173

Jelenc Lucija, Omejčeva ulica 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
170217. s-12113

Jerbuc Boris, Klinja vas 28, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9746.
g-12175

Jerebič Pavel, Križna ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
324219. št. reg. 54626. s-12170

Jeriha Dejan, Pot heroja Trtnika 16/A,
Zadvor, indeks univerze v Mariboru, št.
36029. g-12188

Jurlin Marin, Gozdna 1, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. P-12025

Kadilič Refik, Sanski most, spričevalo
Srednje gradbene šole v Ljubljani. s-12077

Kalač Karenfilja, Pot na Rakovo Jelšo
350, Ljubljana, delovno knjižico. s-12061

Kamenšek Zdenka, Gabrce 7, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. p-12047

Kapitan Igor, Pot v Bitnje 2, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 114617,
reg. št. 39932, izdala UE Kranj. p-12065

Kardinar Andreja, Lutverci 48, Apače,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9266.
p-12032

Kenda Gojko, Groharjeva ul. 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10077,
izdala UE Kamnik. s-12107

Kepe Marija, Finžgarjeva 28, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 09642.
p-12031

Klepač Nevenka, Kolarska 28, Koper,
spričevalo o opravljeni maturi, izdano na
ime Starc Nevenka, leta 1970. g-12091

Kocjan Suzana, Dol. Boštanj 84, Boštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8753.
p-12029

Kodela Lima, Tugomerjeva ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 687727, št. reg. 36527. s-12162

Komac Miriam, Kettejeva 27, Postojna,
indeks Ekonomske fakultete, študijsko leto
84/85. g-12039

Komijat Turšič Ksenija, Cesta v Log 8,
Brezovica, indeks Ekonomske fakultete v
Ljubljani. s-12240

Kosec Mitja, Vel. Brusnice 22, Brusni-
ce, zavarovalno polico, št. 0264664.
g-12254

Kovač Polona, Tavčarjeva 13, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Jesenice. s-12223

Kovačevič Miran, Titova 76/a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. 486688, izdala UE
Jesenice. g-12081

Kovačič Vele, Trubarjeva cesta 41 A,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12112

Kovše Miro, Opekarniška 15, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 25362. p-12003

Kozelnik Vojko, Podgorska c. 12, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
15104, izdala UE Velenje. p-12046

Koščak Ljudmila, Breg pri Ribnici 15,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
6888. s-12111

Krajner Marko, Saveljska cesta 96, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-12250

Kraševec Milena, Opekarna 17, Trbov-
lje, maturitetno spričevalo Srednje čevljar-
ske šole v Kranju, izdano leta 1973. s-12104

Kraševec Milena, Opekarna 17, Trbov-
lje, zaključno spričevalo Poklicne čevljar-
ske šole v Kranju, izdano leta 1970. s-12168

Križman Ludvik, Lučan 23, Portorož, za-
varovalno polico, št. 0285497. g-12034

Kurtovič Mare, Kokriški berg 1 a, Kranj,
zaključno spričevalo, šolsko leto 81/82.
g-12017

Kus Damjan, Brilejeva 6, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 2175. s-12140

Lajh Stanko, Dragovič 4, Juršinci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 31053, izda-
la UE Ptuj. g-12090

Lakše Ana, Drenovec 18, Leskovec, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Poklicne admi-
nistrativne šole. g-12185

Lazarevič Rade, Raičeva ulica 20 c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 23355, št. reg. 180996. s-12211

Lebar Milan, Staneta Rozmana 4, Mur-
ska sobota, vozniško dovoljenje, št. 6093.
p-12060

Leinšček Neža, Budinci 56, Šalovci, voz-
niško dovoljenje, št. 01682. p-12030

Lesjak Andrej, Bičevje 7, Ljubljana, za-
varovalno polico, št. 037768 in pogodbo za
leto 1996, št. 121965. s-12003

Ljuljdjuraj Leonarda, Vinje 40, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 592806, št. reg. 14424. s-12119

Lorenčak Milan, Beli potok 6, Podplat,
zavarovalno polico, št. AO 291390. p-12018

Luznar Borut, Dražgoše 46, Železniki,
vozniško dovoljenje, št. 22443, izdala UE
Škofja Loka. s-12153

Luštrek Marko, Ladja 28, Medvode, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38334.
s-12257

Majaron Urška, Sojerjeva 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 18411.
s-12141

Maliqaj Hamit, Dr. Branka Zogovića 5/
4, Priština, delovno knjižico. s-12166

Marinac Nataša, Kraljeva 12, Koper, za-
varovalno polico, št. 0297781. g-12181

Marjanovič Dušica, Jakčeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293043, št. reg. 187014. s-12252

Marjanovič Miodrag, Vojkova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 176997. s-12205

Matjašič Roman, Sramlje, Volčje 17 a,
Brežice, vozniško dovoljenje, št. 9067.
p-12010

Maček Vera, Orehovlje 91 D, Nova Gori-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH. p-12087
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Medvešek Mateja, Cesta Tončke Čeč 2
A, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10836. s-12228

Merše Milan, Strahinj 69, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 170473,
št. reg. 790, izdala UE Kranj. s-12014

Meško Mirjam, Ormoška 106, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27590, izda-
la UE Ptuj. g-12135

Mihelič Zoran, Tuga Vidmarja 4, Kranj,
vozovnico. g-12233

Mihelčič Vida, Razgledna pot 7, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, št. 795886.
g-12048

Mijošek Ivan, Celjska cesta 36 A, Ro-
gaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 5327. p-12024

Milošič Anja, Majšperk 52, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33099.
g-12035

Miškovič Drago, Polanškova ulica 21,
Ljubljana, službeno vozovnico, št. 564.
s-12215

Mlekuž Andrej, Karla Prežlja 6, Jeseni-
ce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S867200. g-12050

Modic Primož, Vincarje 30, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18561. s-12098

Momčilović Radojka, Društvena ulica
22, Ljubljana, delovno knjižico. s-12129

Mulej Marjeta, Prozinska vas 54, Štore,
indeks in diplomo Srednje tehniške šole v
Celju - finomehanik-zlatar. g-12178

Nikolič Momir, Kališka 14, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 286711,
izdala UE Kranj. g-12085

Nučič Vinko, Breg pri Komendi 13, Ko-
menda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14761, izdala UE Kamnik. s-12018

Orehek Polona, Murnova ulica 2, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Frizer-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
s-12161

Orel Nataša, Jemčeva cesta 16, Trzin,
Mengeš, delovno knjižico. s-12102

Otrin Doroteja, Goričica 41, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11105.
s-12115

Ovniček Marjan, Bršljin 61, Novo me-
sto, spričevalo o končano šoli za voznika
motornih vozil, izdala Avtošola Ježica v
Ljubljani leta 1978. s-12212

Pakiž Blažka, Ulica v Kokovšek 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894126, reg. št. 173792. s-12078

Pangerc Mihael, Velika Loka 30, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
Izdala UE Trebnje. s-12026

Paškvan Helena, Dobrije 16, Ravne, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
132 do 184/72-68. p-12080

Peslač Jovanka, Ervenik, Knin, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1983.
s-12144

Petric Darja, Hrustovo 5, Velike Lašče,
delovno knjižico. g-12080

Petrina Boris, Trubarjeva 65, Celje, voz-
niško dovoljenje. p-12059

Pevec Petra, Topniška 43, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38842.
s-12060

Pirih Danilo, Gor. Cerovo 3 d, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. p-12091

Pirkovič Igor, Križ 266, Sežana, zavaro-
valno polico, št. 303679. g-12033

Pirnar Alenka, Kermaunerjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566127, št. reg. 141084. s-12070

Pirnar Roman, Kermaunerjeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 566128, št. reg. 171395. s-12071

Pirnat Boris, Ravne 124 a, Šoštanj, zava-
rovalno polico, št. 226206. p-12009

Pirnat Mateja, Stanetova 8, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 19560, izda-
la UE Velenje. p-12020

Pirš Marjana, Ul. Pohorskega bataljona
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 296683, št. reg. 149208. s-12249

Piškur Ivan, Škovec 16, Velika Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, izdala
UE Trebnje. s-12082

Plavšić Nikola, Sanski most, spričevalo
1. letnika SKCPŠ Škofja Loka, izdano leta
1980. s-12015

Podbrežnik Aleksander, Cesta 4. julija
66, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13029, izdala UE Krško. p-12049

Podhostnik Peter, Rožna pot 2, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10753.
s-12169

Podkrižnik Igor, Kraigherjeva 19, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 5228,
izdala UE Ptuj. g-12182

Polak Gregor, Jezerska c. 127, Kranj,
vozovnico; št. 464185, izdal Alpetour Škof-
ja Loka. g-12136

Popovič Miloš, Cesta dveh cesarjev 106
G, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 842840, št. reg. 107609. s-12001

Popovič  Nedeljko,  Beblerjev  trg  12,
Ljubljana,  vozniško  dovoljenje,  kat.
BFGH,  št.  S 322617,  št.  reg.  104564.
s-12069

Poredoš Koloman, Štefana Kovača 1,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
4501. p-12061

Pozaič Mario, Ul. svobode 32, Piran, de-
lovno knjižico. g-12184

Prepadnik Sebastjan, Vojkova 5, Celje,
diplomo. p-12058

Pristov Uroš, Sp. Bitnje 43, Žabnica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKCPŠ Škof-
ja Loka, izdano leta 1993. g-12171

Puharič Krešimir, Popovičeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 110080, izdal MSNZ Ljubljana. s-12002

Pungartnik Vili, Šketova 10, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 28486. p-12081

Pšeničnik Radovan, Javornik 20, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 723549. s-12062

Rakovič Bošnjak Olivera, 9. korpus 12,
Izola, zavarovalno polico, št. 0339440.
g-12097

Ramšak Roman, Paka pri Velenju 78,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22991. p-12043

Ravhekar Matjaž, Vandetova 5, Kranj-
ska gora, spričevalo 4. letnika Strojne šole
na Jesenicah, izdano leta 1984. g-12096

Ravnik Marjan, Koprivnik 50 A, Bohinj-
ska Bistrica, spričevalo Srednje lesarske šo-
le v Novi Gorici, izdano leta 1981. g-12041

Regent Dušan, Ragledna pot 3, Ankaran,
spričevalo Gradbene šole Ivana Kavčiča, št.
255/1966-67. g-12083

Resman Anton, Praproče 1, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 21132.
g-12190

Ribič Marjetka, Dolga Raka 4, Raka, za-
varovalne police 1-STAN (32194-32200),
ZK(271268), 1-ŽI(24596), Z-3 (55500).
s-12005

Rode Aleksandra, Riharjeva ulica 32,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1985.
s-12199

Rode Klavdija, Stara Vrhnika 93, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 5339.
s-12229

Rodeš Branko, Srednje gameljne 8, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
75214, izdal MSNZ Ljubljana. s-12118

Roj Boris, Lokovica 84/a, Velenje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21346, izda-
la UE Velenje. p-12023

Rukavina Jernej, Ul. Marije Hvaličeve
38, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 932604, št. reg. 155120.
s-12208

Salihovič Sajid, Titova 45, Jesenice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 22601/
12385/96. g-12089

Salkič Mojca, Sejmiška pot 4, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 2567.
g-12187

Salobir Elza, Grobelno 137, Grobelno,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5281.
p-12096

Savič Mićo, Čanžekova 14, Ljubljana,
osebno delovno dovoljenje, št. 0424404657.
s-12155
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Sekavčnik Dušan, Miklošičeva cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 612718, št. reg. 3302. s-12006

Setnikar Anton, Chengdujska cesta 28,
Ljubljana, delovno knjižico. s-12011

Simeunović Milivoje, Cesta v Pečale 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 264785, št. reg. 188221. s-12114

Simončič Matjaž, Na jami 10, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4642.
s-12076

Slana Erik, Kozlovičeva 17, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 40601. g-12020

Slobodjanac Monika, Gradnikova 5,
Kranj, spričevalo 2. letnika Srednje tekstil-
ne šole v Kranju, izdano leta 1993. s-12099

Sluga Vlado, Rodik, Kozina, zavaroval-
no polico, št. 193794. g-12053

Smodiš Alojz, Krakovska ulica 27, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
586947, ser. št. 9817. s-12237

Sokol Goran, Smast 28, Kobarid, preklic
indeksa, objavljen v Uradnem listu, št. 55/
95. s-12030

Sokol Goran, Smast 28, Kobarid, indeks
-duplikat, izdala Fakulteta za elektrotehni-
ko in računalništvo. s-12031

Srebotnik Rebeka, Šentjanž 98, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, št. 5026. p-12082

Sreš Tomaž, Bratonci 39, Beltinci, in-
deks Visoke upravne šole v Ljubljani.
s-12133

Stepančič Lilijana, Kebetova ulica 3,
Kranj, diplomo Ekonomske fakultete, št.
3183, izdana leta 1980. s-12194

Stipanič Anton, Gradac 74, Gradac, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šol-
skega centra v Ljubljani. g-12251

Stojilkovič Ratko, Hafnerjeva 4a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4996,
izdal LPP. s-12154

Strle Vesna, Zgornja Bela 38 B, Predd-
vor, vozovnico na relaciji Zg. Bela - Predd-
vor. g-12247

Strmec Franc, Sela pri Šumberku 24, Žu-
žemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 5886, izdala UE Trebnje. s-12163

Strmšek Danijel, Gmajnica 69, Kamnik,
potrdilo o znanju CPP, št. 455. s-12260

Strnad Franc, Rudnik pri Radomljah 2,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4705. s-12160

Struna Andrej, Bračičeva 15, Kočevje,
delovno knjižico, reg. št. 98/90, izdana
16. 8. 1990. g-12236

Šelih Ivanka Adriatic d. d., Šarhova 8,
Slovenske Konjice, zavarovalno polico, št.
0312278. g-12049

Šinigoj Ivan, Ograda 9, Dornberk, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH. p-12088

Šircelj Edi, Javor 42, Ljubljana, vozniš-
ko dovoljenje, kat. BGH, št. 145489.
s-12063

Šircelj Igor, Pobeška c. 17, Koper, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI 60014.
g-12055

Širič Stjepan, Račiče 68 a, Podgrad, in-
deks Srednje gradbene šole Ljubljana, iz-
dan leta 1985. s-12157

Škreblin Nada, Ul. Simona Gregorčiča
15, Radovljica, preklic vozniškega dovole-
nja, objavljen v UL RS, št. 9/96. s-12165

Šmigoc Rudolf, Rimska ploščad 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št.
6749. g-12088

Španič Katarina, Grobelca 2, Šmartno,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16417.
s-12004

Štrunhel Andrej, Rožno 35, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6626.
g-12235

Šubelj Katja, Novo Polje c. 4/2 B, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11973.
s-12046

Taura Ziba, Istrski odred 6, Izola, voz-
niško dovoljenje, št. 9252. p-12094

Todorovič Borka, Ul. Bogomira Magaj-
na 12, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12794. p-12093

Tomc Janko, Opekarniška 9, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15369.
s-12156

Trampuš Damjan, Žlebe 15, Medvode,
delovno knjižico. s-12127

Trpin Roman, Žibrše 38, Rovte, dijaško
mesečno vozovnico, št. 062-0279, na rela-
ciji Žibrše - Postojna. s-12230

Trstenjak Sonja, Podjavorškova 3, Ce-
lje, priglasitveni list, opravilna št. 03-1948/
95 z dnem 1. 2. 1996 - zastopniške in po-
sredniške storitve, prodaja blaga izven trgo-
vin. p-12017

Uranjek Majda, Stare slemen 48, Loče,
spričevalo Srednje vrtnarske šole v Celju.
g-12232

Valentič Gorazd, Puhova ulica 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-12124

Vavtar Franci, Trebča vas 21, Dvor pri
Žužemberku, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 25676, izdala UE Novo mesto.
g-12137

Vačovnik Maša, Goriška 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24697.
p-12016

Vinšec Milan, Stjenkova 5, Koper, de-
lovno knjižico, št. 13469. g-12177

Virant Anton, Podgora 19, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 963.
s-12044

Vnuk Ivan, Rakovci 17, Tomaž, zavaro-
valno polico, št. 0375987. g-12261

Voroš Viljem, Pordašinci 13/a, Prose-
njakovci, vozniško dovoljenje, št. 17202.
p-12085

Vovk Matjaž, Tumova 25, Škofja vas,
diplomo, št. 680. p-12002

Vratarič Igor, D. Pokupje 70, Karlovac,
spričevalo 1. in 2. letnika, izdal Center sred-
njih šol v Novem mestu. s-12027

Vrbanac Franc, Dalnje njive 6, Vinica,
zaključno spričevalo Avtomehanične šole v
Ljubljani, izdano leta 1974. s-12122

Vujčič Dušan, Reška ulica 9, Ljubljana,
zavarovalne police od št. 074402-074425,
S-T-44 od 003452 do 003460, AA-PON-01
št. 110635 in 110636, 1-IM št. 91621-91625.
s-12012

Vujčič Dušan, Reška ulica 9, Ljubljana,
zavarovalne police Z. K. št.
0379408-0379414, AO št. 389975 -389979.
s-12013

Vuk Petra, Virje 16, Tržič, spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Kranj. g-12016

Zabukovec Hermina, Jakičevo 4, Velike
Lašče, klubsko študentsko izkaznico, št.
190. s-12067

Zaveljcina Daniel, Titova 63, Jesenice,
vozniško dovoljenje, izdala UE Jesenice.
g-12176

Železnika Janko, Slape 30, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
926513, št. reg. 104756. s-12045

Žemlič Karel, Gorkičeva ulica 14, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2507, št. reg. 172468. s-12074

Žontar Damijan, Zasavska c. 43, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 523970,
št. reg. 42341, izdala UE Kranj. s-12101
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Pravkar izšlo!

PREDPISI O NOVINARJIH
IN MEDIJIH

z uvodnimi pojasnili Marjana Sedmaka in Jane Urbas

Novinarjeva temeljna obveznost je resnično in neponarejeno obveščanje javnosti.

Novinarjeva pravica pa je, da neovirano zbira in posreduje informacije. To je med

drugim zapisano v prvi točki Kodeksa novinarjev Republike Slovenije, ki je samo

eden med 27 dokumenti, objavljenimi v novi knjižici Zbirke predpisov.

V uvodu publikacije predsednik Društva novinarjev Slovenije Marjan Sedmak

omenja, da ta zbornik predpisov črpa tako iz univerzalnih kot tudi nadnacionalnih,

mednarodnih in nacionalnih poskusov kodificiranja pravice do obveščanja ter pravic

in dolžnosti časnikarja. Prav bi bilo, nadaljuje, da bi časnikarji kar se da pogosto

posegali po njem; še bolj pa bi bilo prav, če bi po njem posegali vsi, ki v naši deželi

soustvarjajo kulturo javne besede...

Poleg zakonov o javnih glasilih in Radioteleviziji Slovenija z uvodnimi pojasnili

Jane Urbas so v knjižici objavljene tudi ustavne določbe, členi kazenskega zakoni-

ka, zakona o obligacijskih razmerjih, zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, statut

RTV Slovenija, kolektivna pogodba za poklicne novinarje in najpomembnejši

mednarodni dokumenti o novinarjih in medijih.

Cena 2310 SIT (10236)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 61000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


